
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                                       VІІІ скликання 

 

Земельні питання 

 

1. Про внесення змін у рішення сільської ради 

2. Про розгляд звернення гр. Сотника В.М. 

3. Про розгляд звернення гр. Коваля О.А. 

4. Про розгляд звернення гр. Носенко В.І. 

5. Про розгляд звернення гр. Сіденка В.В 

6. Про розгляд звернення гр. Волкова П.А. 

7. Про розгляд звернення гр. Іванова В.А. 

8. Про розгляд звернення гр. Козаченка О.В. 

9. Про розгляд звернення гр. Якимчука Є.В. 

10. Про розгляд звернення гр. Рудиченко О.І. 

11. Про розгляд звернення гр. Рудиченка В.М. 

12. Про розгляд звернення гр. Басараба В.І. 

13. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та надання у власність земельних ділянок. 

14. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у разі зміни їх цільового призначення, та зміну цільового призначення 

приватизованих земельних ділянок. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у разі зміни цільового призначення для надання у власність 

гр.Бараненко О.О. та надання у власність земельної ділянки. 

16. Про розгляд звернення гр. Мазовецької Т.Л. 

17. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

надання у власність земельних ділянок. 

18. Про розгляд заяви ПАТ «Черкасиобленерго». 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою. 

20. Про розгляд клопотань ПП “Укр-Петроль”. 

21. Про укладення договору відшкодування збитків. 

22. Про внесення змін до договору оренди землі.  

23. Про розгляд звернення гр. Савченка О.В. 

24. Про розгляд звернення гр. Петровського В.В.  

25. Про розгляд звернення гр.Петровського В.В. 

  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                               №9-/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 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяви громадянина гр. Костенка Миколи 

Володимировича 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 04 червня 

2021 року №7-14/VIІI «Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок» щодо надання 

гр. Костенку Миколі Володимировичу дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, а саме 

змінити площу земельної ділянки в зв’язку з чіткими обмірами 

землевпорядної організації даної земельної ділянки, та пункт 1.3.2 даного 

рішення викласти в такій редакції: 
№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Адреса земельної 

ділянки 

Орієнтовна 

площа /га/ 

…1.3.2 Костенко Микола Володимирович вул. Незалежності, 

с.Руська Поляна 

0,0617 

          2. Решту пунктів рішення Руськополянської сільської ради від 04 червня 

2021 року №7-14/VIІI залишити без змін. 

          3. 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  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                               №9-/VIІI 

 

Про розгляд звернення гр. Сотника В.М. 

 

        Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 81, 116, 118, 121, ч. 1 ст. 122, Земельного 

кодексу України, ст.ст. 8, 19, 22, 25 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши заяву гр. Сотника Валерія Миколайовича, інші документи, 

подані даним громадянином, 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. Надати дозвіл гр. Сотнику Валерію Миколайовичу замовити в 

організації, яка має дозвіл (ліцензію) виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки, яка позначена в доданому до заяви 

графічному матеріалі для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,15 га, яка 

розташована в межах населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Різдвяна, 2. 

          2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки подати на затвердження Руськополянській сільській раді. 

         3. 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 

  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                               №9-/VIІI 

 

Про розгляд звернення гр.Коваля О.А. 

 

        Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 81, 116, 118, 121, ч. 1 ст. 122, Земельного 

кодексу України, ст.ст. 8, 19, 22, 25 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши заяву гр. Коваля Олега Анатолійовича, інші документи, подані 

даним громадянином, 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. Надати дозвіл гр. Ковалю Олегу Анатолійовичу  замовити в організації, 

яка має дозвіл (ліцензію) виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки, яка позначена в доданому до заяви графічному 

матеріалі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, орієнтовною площею 0,15 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Різдвяна, 57. 

          2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки подати на затвердження Руськополянській сільській раді. 

         3. 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 

  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                               №9-/VIІI 

 

Про розгляд звернення гр. Носенко В.І. 

 

        Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 81, 116, 118, 121, ч. 1 ст. 122, Земельного 

кодексу України, ст.ст. 8, 19, 22, 25 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши заяву гр. Носенко Валентини Іванівни, інші документи, подані 

даною громадянкою, 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. Надати дозвіл гр. Носенко Валентині Іванівні замовити в організації, 

яка має дозвіл (ліцензію) виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки, яка позначена в доданому до заяви графічному 

матеріалі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, орієнтовною площею 0,15 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Гончара, 69. 

          2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки подати на затвердження Руськополянській сільській раді. 

         3. 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 

  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                               №9-/VIІI 

 

Про розгляд звернення гр. Сіденка В.В. 

 

        Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 81, 116, 118, 121, ч. 1 ст. 122, Земельного 

кодексу України, ст.ст. 8, 19, 22, 25 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши заяву гр. Сіденка Віталія Валерійовича, інші документи, подані 

даним громадянином, 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. Надати дозвіл гр. Сіденку Віталію Валерійовичу замовити в організації, 

яка має дозвіл (ліцензію) виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки, яка позначена в доданому до заяви графічному 

матеріалі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, орієнтовною площею 0,25 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Святоіллінська. 

          2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки подати на затвердження Руськополянській сільській раді. 

         3. 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 

  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                               №9-/VIІI 

 

Про розгляд звернення гр. Волкова П.А. 

 

        Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 81, 116, 118, 121, ч. 1 ст. 122, Земельного 

кодексу України, ст.ст. 8, 19, 22, 25 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши заяву гр. Волкова Петра Андрійовича, інші документи, подані 

даним громадянином, 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. Надати дозвіл гр. Волкову Петру Андрійовичу замовити в організації, 

яка має дозвіл (ліцензію) виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки, яка позначена в доданому до заяви графічному 

матеріалі для індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,0087 га, яка 

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

          2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки подати на затвердження Руськополянській сільській раді. 

         3. 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  

  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                               №9-/VIІI 

 

Про розгляд звернення гр. Іванова В.А. 

 

        Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 81, 116, 118, 121, ч. 1 ст. 122, Земельного 

кодексу України, ст.ст. 8, 19, 22, 25 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши заяву гр. Іванова Віктора Анатолійовича, інші документи, подані 

даним громадянином, 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. Надати дозвіл гр. Іванову Віктору Анатолійовичу замовити в 

організації, яка має дозвіл (ліцензію) виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки, яка позначена в доданому до заяви 

графічному матеріалі для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,09 га, яка 

розташована в межах населеного пункту с.Дубіївка, вул. Тимошенка. 

          2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки подати на затвердження Руськополянській сільській раді. 

         3. 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   



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                               №9-/VIІI 

 

Про розгляд звернення гр. Козаченка О.В. 

 

        Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 81, 116, 118, 121, ч. 1 ст. 122, Земельного 

кодексу України, ст.ст. 8, 19, 22, 25 Закону України «Про землеустрій», п.14 

ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», розпорядження КМУ від 19.08.2015 р. №898-р, розглянувши заяву 

гр. Козаченка О.В., інші документи, подані даним громадянином, 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. Надати дозвіл гр. Козаченку Олександру Вікторовичу замовити в 

організації, яка має дозвіл (ліцензію) виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки, яка позначена в доданому до заяви 

графічному матеріалі для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,13 га, яка 

розташована в межах населеного пункту с. Дубіївка, вул. Лісна. 

          2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки подати на затвердження Руськополянській сільській раді. 

         3. 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  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                               №9-/VIІI 

 

Про розгляд звернення гр. Якимчука Є.В. 

 

        Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 81, 116, 118, 121, ч. 1 ст. 122, Земельного 

кодексу України, ст.ст. 8, 19, 22, 25 Закону України «Про землеустрій», п.14 

ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», розпорядження КМУ від 19.08.2015 р. №898-р, розглянувши заяву 

гр.Якимчука Є.В., інші документи, подані даним громадянином, 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. Надати дозвіл гр. Якимчуку Євгенію Вікторовичу замовити в 

організації, яка має дозвіл (ліцензію) виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки, яка позначена в доданому до заяви 

графічному матеріалі для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,15 га, яка 

розташована в межах населеного пункту с. Дубіївка, вул. Богуна. 

          2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки подати на затвердження Руськополянській сільській раді. 

         3. 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  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                               №9-/VIІI 

 

Про розгляд звернення гр. Рудиченко О.І. 

 

        Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 81, 116, 118, 121, ч. 1 ст. 122, Земельного 

кодексу України, ст.ст. 8, 19, 22, 25 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши заяву гр. Рудиченко Ольги Іванівни, інші документи, подані 

даним громадянином, 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. Надати дозвіл гр. Рудиченко Ользі Іванівні замовити в організації, яка 

має дозвіл (ліцензію) виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки, яка позначена в доданому до заяви графічному 

матеріалі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, орієнтовною площею 0,12 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с. Дубіївка, вул. Різдвяна. 

          2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки подати на затвердження Руськополянській сільській раді. 

         3. 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  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                               №9-/VIІI 

 

Про розгляд звернення гр. Рудиченка В.М. 

 

        Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 81, 116, 118, 121, ч. 1 ст. 122, Земельного 

кодексу України, ст.ст. 8, 19, 22, 25 Закону України «Про землеустрій», п.14 

ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», розпорядження КМУ від 19.08.2015 р. №898-р, розглянувши заяву 

гр. Рудиченка В.М., інші документи, подані даним громадянином, 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. Надати дозвіл гр. Рудиченку Валерію Миколайовичу замовити в 

організації, яка має дозвіл (ліцензію) виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки, яка позначена в доданому до заяви 

графічному матеріалі для індивідуального садівництва, орієнтовною площею 

0,10 га, яка розташована в межах населеного пункту с. Дубіївка, вул. Різдвяна. 

          2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки подати на затвердження Руськополянській сільській раді. 

         3. 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  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                               №9-/VIІI 

 

Про розгляд звернення гр. Басараба В.І. 

 

        Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 81, 116, 118, 121, ч. 1 ст. 122, Земельного 

кодексу України, ст.ст. 8, 19, 22, 25 Закону України «Про землеустрій», п.14 

ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», розпорядження КМУ від 19.08.2015 р. №898-р, розглянувши заяву 

гр.Басараба Віталія Івановича, інші документи, подані даним громадянином, 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. Надати дозвіл гр. Басарабу Віталію Івановичу замовити в організації, 

яка має дозвіл (ліцензію) виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки, яка позначена в доданому до заяви графічному 

матеріалі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, орієнтовною площею 0,1278 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с. Дубіївка, вул. Лісна. 

          2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки подати на затвердження Руськополянській сільській раді. 

         3. 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 

  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 9 сесія                                                       VІІІ скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                              №9-/VIІI 

 

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 р. №1051, ст.ст. 8, 19, 22, п. «ґ» ст. 25, ст. 50 Закону України 

«Про землеустрій», розглянувши заяви громадян Шендрика Юрія 

Володимировича, Гнідаша Олега Вікторовича, Євдокимової Катерини 

Володимирівни, Котляренка Миколи Валентиновича, Шмагайло Юлії 

Сергіївни, Швидкого Олександра Олександровича, Степанець Валентини 

Олександрівни, Матвієнко Наталії Миколаївни, Половинці Олександру 

Івановичу, проекти 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. Шендрику Юрію Володимировичу 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 – 0,0000 

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

7124985200:02:006:1000, яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Гончара, 67. 



        1.2. Гнідашу Олегу Вікторовичу для будівництва і обслуговування 

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

площею 0,1650 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 0,1650 

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

7124985200:02:006:0994, яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Яблунева, 196. 

       1.3. Євдокимовій Катерині Володимирівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1616 га, у тому числі: ріллі – 0,1616 га, 

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

кадастровий номер – 7124985200:02:006:0999, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Клюєва, 18. 

       1.4. Котляренку Миколі Валентиновичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1470 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, 

забудованих земель – 0,1470 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0000 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:001:0440, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Різдвяна, 67. 

       1.5. Швидкому Олександру Олександровичу для будівництва 

індивідуальних гаражів площею 0,0040 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 – 0,0040 га, кадастровий номер – 

7124982500:01:004:0548, яка розташована в межах населеного пункту 

с.Геронимівка, вул. Вернигори. 

        1.6. Степанець Валентині Олександрівні для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,1250 га, у тому числі: ріллі – 0,1250 га, 

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

кадастровий номер – 7124982500:01:003:0764, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Геронимівка, вул. Дружби. 

       1.7. Матвієнко Наталії Миколаївні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1512 га, у 

тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 0,1512 га, з них під 

будівлями та спорудами – 0,0000 га, кадастровий номер – 

7124983000:02:001:0430, яка розташована в межах населеного пункту 

с.Дубіївка, вул. Різдвяна,92. 

       1.8. Половинці Олександру Івановичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1500 га, у 

тому числі: ріллі – 0,1500 га, забудованих земель – 0,0000 га, з них під 

будівлями та спорудами – 0,0000 га, кадастровий номер – 



7124983000:02:001:0431, яка розташована в межах населеного пункту 

с.Дубіївка, вул. Благовісна, 7. 

        2. Земельні ділянки, які зазначені в п.п. 1.1-1.5, 1.7-1.8 даного рішення, 

віднести до категорії земель житлової та громадської забудови, а в п. 1.6 - 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  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                                       VІІІ скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                              №9-/VIІI 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок у разі зміни їх цільового призначення, 

та зміну цільового призначення приватизованих земельних ділянок 

 

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

самоврядування в Україні”, п. “б” ст.ст. 12, 20, п. “в” ч. 1 ст. 81, ст. 118, ст. 

120,  ч. 1 ст. 121, ч. 1. ст. 122, ст.ст. 125, 126 Земельного кодексу України, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року №502 «Про 

затвердження порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у 

власності громадян або юридичних осіб», пункту 75 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17. 10 2012 року №1051, ст. 377 Цивільного кодексу 

України, ст. 8, 19, 22, п. «ґ» ст. 25, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши заяви громадян Болотюк Лідії Володимирівни, Багателі Надії 

Володимирівни, Євдокимової Катерини Володимирівни, Лаврика Михайла 

Миколайовича, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

разі зміни їх цільового призначення, 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 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у разі зміни їх цільового призначення нижче зазначеним громадянам: 

           1.1. Болотюк Лідії Володимирівні площею 0,1500 га, у тому числі: 

ріллі – 0,0773 га, забудованих земель – 0,0727 га, з них під будівлями та 

спорудами – 0,0135 га, кадастровий номер – 7124985200:02:003:0968, із земель 

сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського 

господарства) на землі житлової та громадської забудови (для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Дмитра Гордійчука, 24. 



          1.2. Багателі Надії Володимирівні площею 0,0952 га, у тому числі: 

ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 0,0952 га, з них під будівлями та 

спорудами – 0,0122 га, кадастровий номер – 7124985200:02:003:0050, із земель 

сільськогосподарського призначення (для ведення особистого підсобного 

господарства) на землі житлової та громадської забудови (для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Франка, 19/1. 

          1.3. Євдокимовій Катерині Володимирівні площею 0,3654 га, у тому 

числі: ріллі – 0,2362 га, багаторічні насадження – 0,0557 га, забудованих 

земель – 0,0735 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0261 га, кадастровий 

номер – 7124985200:02:003:0050, із земель сільськогосподарського 

призначення (для ведення особистого селянського господарства) на землі 

житлової та громадської забудови (для будівництва і обслуговування 

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

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

Незалежності, 50. 

          1.4. Лаврику Михайлу Миколайовичу площею 0,2182 га, у тому числі: 

ріллі – 0,1438 га, забудованих земель – 0,0529 га, з них під будівлями та 

спорудами – 0,0215 га, кадастровий номер – 7124982500:01:004:0541, із земель 

сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського 

господарства) на землі житлової та громадської забудови (для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована в межах населеного пункту 

с.Геронимівка, вул. Вернигори, 71. 

         2. Змінити цільове призначення земельних ділянок, які зазначені в п. 1 

даного рішення на землі житлової та громадської забудови, а саме для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

          3. Земельні ділянки, які зазначені в п.п. 1, 2 віднести до категорії земель 

житлової та громадської забудови. 

         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  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

9 сесія                                                       VІІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                              №9-/VIІI 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у разі зміни  цільового призначення 

для надання у власність гр.Бараненко О.О. 

та надання у власність земельної ділянки 
 

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

самоврядування в Україні”, п. “б” ст.ст. 12, 20, п. “в” ч. 1 ст. 81, ст. 118, ст. 

120,  ч. 1 ст. 121, ч. 1. ст. 122, ст.ст. 125, 126 Земельного кодексу України, 

ст.ст. 8, 19, 22, п. «ґ» ст. 25, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши заяву гр. Бараненко Ольги Олександрівни, проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення для 

надання у власність, 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 проект землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у 

разі зміни цільового призначення  для надання у власність гр. Бараненко 

Ользі Олександрівні площею 0,4485 га, із земель сільськогосподарського 

призначення (для ведення фермерського господарства) на землі 

сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського 

господарства), яка розташована за межами населеного пункту с.Дубіївка. 

       2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка зазначена в п. 1 

даного рішення на землі сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства. 

       3. Надати у власність гр. Бараненко Ользі Олександрівні земельну 

ділянку площею 0,4485 га у тому числі: ріллі – 0,4485 га, забудованих земель – 

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

7124983000:01:003:0137, яка розташована за межами  населеного пункту 

с.Дубіївка. 



        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  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16.08.2021 року                                                                                          №9-/VIІI 

 

Про розгляд звернення гр. Мазовецької Т.Л. 

 

           Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26, ст.ст. 47, 59  Закону України  “Про 

місцеве самоврядування  в Україні”, ст. 12, 81, 116, 118, 119, 120, 121, ч.1 ст. 

122 Земельного кодексу України, ст.ст. 19, 26, 27, 55 Закону України “Про 

землеустрій”, пункту 2 розділу VII “Прикінцеві та перехідні положення” 

Закону України “Про Державний земельний кадастр”, ст. 377 Цивільного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Мазовецької Тетяни Леонідівни, 

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. Надати дозвіл гр. Мазовецькій Тетяні Леонідівні на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1498 га, кадастровий 

номер – 7124983000:01:003:0134, для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована в адмінмежах Руськополянської сільської 

ради, за межами населеного пункту с.Дубіївка. 

2. 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 

  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

9 сесія                                                       VІІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                              №9-/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, 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 Шкребтій Світлани 

Іванівни, Титаренка Віктора Васильовича, Левчик Оксани Миколаївни, 

Колісніченка Сергія Васильовича, Палій Яни Сергіївни, Драмарецької 

Валентини Іванівни, Корчинської Світлани Віталіївни, яка діє за дорученням 

від Смольського Владислава Олександровича, Козаченко Тетяни 

Полікарпівни, Вичавки Дмитра Петровича, Кущенка Олександра 

Валентиновича, Черненко Ганни Петрівни, Семенюк Любові Вікторівни, 

Комлєва Андрія Володимировича, Назаренко Ольги Сергіївни, Безбах Галини 

Олексіївни, Лонського Олексія Олексійовича, Стрєльніка Віктора Ігоровича, 

Шмагайло Юлії Сергіївни, Назаренко Ольги Сергіївни,  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.  Шкребтій Світлані Іванівні для будівництва і обслуговування 

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

площею 0,1493 га, у тому числі: ріллі – 0,1493 га, забудованих земель – 0,0000 

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



7124985200:02:006:0971, яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Тараскова, 57. 

         1.2.  Титаренку Віктору Васильовичу для будівництва і обслуговування 

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

площею 0,2128 га, у тому числі: ріллі – 0,1210 га, забудованих земель – 0,0918 

га, під будівлями та спорудами – 0,0202 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:006:1001, яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Яблунева, 5а. 

       1.3. Левчик Оксані Миколаївні для будівництва і обслуговування 

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

площею 0,1013 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 0,1013 

га, під будівлями та спорудами – 0,0099 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:005:1040, яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Майора Зайцева, 6. 

         1.4. Колісніченку Сергію Васильовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0992 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, 

забудованих земель – 0,0992 га, під будівлями та спорудами – 0,0098 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:003:1208, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Героїв Чорнобиля, 46. 

           1.5. Палій Яні Сергіївні  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1450 

га, у тому числі: ріллі – 0,0745 га, забудованих земель – 0,0705 га, під 

будівлями та спорудами – 0,0396 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:004:1364, яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Незалежності, 245. 

            1.6. Драмарецькій Валентині Іванівні  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1500 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, 

забудованих земель – 0,1500 га, під будівлями та спорудами – 0,0264 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:006:0995, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Яблунева, 64. 

           1.7. Смольському Владиславу Олександровичу  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1500 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, 

забудованих земель – 0,1500 га, під будівлями та спорудами – 0,1500 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:001:0442, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Малишка, 43. 



           1.7. Козаченко Тетяні Полікарпівні для будівництва і обслуговування 

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

площею 0,1522 га, у тому числі: ріллі – 0,0744 га, забудованих земель – 0,0778 

га, під будівлями та спорудами – 0,0287 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:003:1209, яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Коцюбинського, 10. 

           1.7. Вичавці Дмитру Петровичу для будівництва і обслуговування 

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

площею 0,1800 га, у тому числі: ріллі – 0,0993 га, забудованих земель – 0,0807 

га, під будівлями та спорудами – 0,0194 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:005:1029, яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Молодіжна, 95. 

           1.8. Кущенку Олександру Валентиновичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1431 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, 

забудованих земель – 0,1225 га, під будівлями та спорудами – 0,0206 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:003:1210, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Героїв Чорнобиля, 26. 

           1.9. Черненко Ганні Петрівні для будівництва і обслуговування 

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

площею 0,1500 га, у тому числі: ріллі – 0,0663 га, забудованих земель – 0,0837 

га, під будівлями та спорудами – 0,0179 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:005:1042, яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Богдана Хмельницького, 12. 

           1.10. Семенюк Любові Вікторівні для будівництва і обслуговування 

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

площею 0,1445 га, у тому числі: ріллі – 0,0629 га, забудованих земель – 0,0817 

га, під будівлями та спорудами – 0,0191 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:005:1043, яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Майора Петріва, 19. 

           1.11. Лонському Олексію Олексійовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1166 га, у тому числі: ріллі – 0,0664 га, 

забудованих земель – 0,0502 га, під будівлями та спорудами – 0,0190 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:005:0599 яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Святотроїцька, 6. 

           1.12. Стрєльніку Віктору Ігоровичу 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, під будівлями та спорудами – 0,0000 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:001:0444 яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Благовісна, 17.      

          1.13. Шмагайло Юлії Сергіївні: 

1.13.1. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 0,2500 га, з них під 

будівлями та спорудами – 0,0176 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:005:1041, яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Незалежності, 59; 

1.13.2. для ведення особистого селянського господарства, площею 

0,0535 га, у тому числі: ріллі – 0,0535 га, забудованих земель – 0,0000 га, з них 

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

7124985200:02:005:1045, яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Незалежності, 59. 

           1.14. Назаренко Ользі Сергіївні для будівництва і обслуговування 

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

площею 0,1597 га, у тому числі: ріллі – 0,0485 га, забудованих земель – 0,1112 

га, під будівлями та спорудами – 0,0210 га, кадастровий номер – 

7124983000:02:004:0648, яка розташована в межах населеного пункту 

с.Дубіївка, вул. Шишаєва, 72а. 

           1.15. Безбах Галині Олексіївні для будівництва і обслуговування 

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

площею 0,2108 га, у тому числі: ріллі – 0,1156 га, забудованих земель – 0,0952 

га, під будівлями та спорудами – 0,0203 га, кадастровий номер – 

7124983000:02:002:0427, яка розташована в межах населеного пункту 

с.Дубіївка, вул. Польова, 5. 

           1.16. Павловській Наталії Анатоліївні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га, у тому числі: ріллі – 0,1717 га, 

забудованих земель – 0,0783 га, під будівлями та спорудами – 0,0135 га, 

кадастровий номер – 7124983000:02:002:0427, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Дубіївка, вул. Максима Залізняка, 14. 

           1.17. Комлєву Андрію Володимировичу: 

          1.17.1. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

тому числі: ріллі – 0,1431 га, забудованих земель – 0,1069 га, під будівлями та 

спорудами – 0,0063 га, кадастровий номер – 7124983000:02:005:0401, яка 

розташована в межах населеного пункту с.Дубіївка, вул. Шевченка, 137. 



           1.17.2. для ведення особистого селянського господарства, 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 – 

7124983000:02:005:0471, яка розташована в межах населеного пункту 

с.Дубіївка, вул. Шевченка,137. 

  

           2. Земельні ділянки, зазначені в п.п. 1.1.1-1.13.1, 1.14-1.17.1 даного 

рішення віднести  до категорії земель –  землі житлової та громадської 

забудови, а в п. 1.13.2, 1.15.2, 1.17.2 – 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  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

9 сесія                                                       VІІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                                 №9-/VIІI 

 

Про розгляд заяви ПАТ «Черкасиобленерго» 

        Відповідно до п. 34, ч. 1 ст. 26, ст.ст. 47, 59  Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Закону України «Про оренду землі», ст.ст. 12, 125, 

126, ч. 2 ст. 134 Земельного кодексу України, розглянувши заяву ПАТ 

«Черкасиобленерго», 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. Надати дозвіл замовити в організації, яка має дозвіл (ліцензію) на 

здійснення робіт із землеустрою, виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в оренду ПАТ «Черкасиобленерго» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ 14.02), які 

розташовані в адміністративних межах Руськополянської сільської ради, за 

межами населеного пункту с. Геронимівка, урочище “Геронимівське”, під 

об’єктами ПАТ «Черкасиобленерго», загальною орієнтовною площею 0,0040 

га, в тому числі: під опорою повітряної лінії електропередач 10 кВ та 

трансформаторною підстанцією напругою 250 кВ (КТП-250/10/0,4УІ кВ). 

  2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення в оренду 

земельних ділянок подати на затвердження Руськополянській сільській раді. 

  3. 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 



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

16 серпня 2021 року                                                                              №9-/VIІI 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою 

 

 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.ст. 

123, 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 клопотання СТОВ ”Зоря”, технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

сільськогосподарського призначення комунальної форми власності, площею 

28,4352 га, з них: землі під сільськогосподарськими та іншими 

господарськими будівлями і дворами  28,4352 га, кадастровий номер: 

7124985200:03:001:0112, із цільовим призначенням - для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (код КВ ЦПЗ секція А, підрозділ - 01.01), 

яка розташована за межами населеного пункту с.Руська Поляна, вул. 

Чигирина, 60/1, в адміністративних межах Руськополянської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області. 

         2. Земельну ділянку, зазначену в п. 1 даного рішення, віднести до 

категорії земель сільськогосподарського призначення.  

         3. 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 

  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

 9 сесія                                                       VІІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                              №9-/VIІI 

 

 

Про розгляд клопотань ПП “Укр-Петроль” 

 

        Відповідно до п. 34, ч. 1 ст. 26, ст.ст. 47, 59  Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Закону України «Про оренду землі», ст.ст. 12, 37, 

125, 126, ч. 2 ст. 134 Земельного кодексу України, п.21 Перехідних положень 

Земельного Кодексу України, розглянувши клопотання  директора ПП “Укр-

Петроль” Сачука Андрія Сергійовича 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. Надати ПП “Укр-Петроль” в оренду строком на 10 років земельні 

ділянки із цільовим призначенням для розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу (код КВЦПЗ - 12.11), категорія земель – землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, вид використання – під розміщення автозаправних станцій, що 

розташовані в адміністративних межах Руськополянської сільської ради, за 

межами населеного пункту с. Руська Поляна: 

  1.1. площею 0,2458 га, у тому числі : землі під сільськогосподарськими 

та іншими господарськими будівлями і дворами – 0,0890 га, з усіх лісів лісові 

насадження лінійного типу - 0,0776 га, рілля - 0,0792 га,  кадастровий номер – 

7124985200:03:005:0407, урочище “Кленове” №2; 

  1.2. площею 0,1309 га, у тому числі: землі під сільськогосподарськими 

та іншими господарськими будівлями і дворами – 0,0678 га, з усіх лісів лісові 

насадження лінійного типу - 0,0423 га, рілля - 0,0208 га,  кадастровий номер – 

7124985200:03:005:0408, урочище “Кленове” №3/1  . 

  2. Орендну плату встановити в розмірі 12 % від нормативних грошових 

оцінок земельних ділянок. 



  3. Зобов’язати ПП “Укр-Петроль” протягом двох місяців з дати 

прийняття рішення: 

  3.1. Укласти договори оренди з Руськополянською сільською радою, 

здійснити їх державну реєстрацію. 

  3.2. Надати по одному примірнику договорів оренди земельних ділянок 

Руськополянській сільській раді. 

  4. Право підпису договорів оренди земельних ділянок надати 

Руськополянському сільському голові. 

  5. Руськополянській сільській раді, в разі не укладання заявником 

договорів оренди земельних ділянок протягом двох місяців з дати прийняття 

рішення, вжити відповідних заходів щодо усунення порушення законності 

користування земельними ділянками. 

  6. Попередити землекористувача ПП “Укр-Петроль” про необхідність 

виконання своїх обов’язків відповідно до вимог ст. 96 Земельного Кодексу 

України та про те, що право користування земельною ділянкою може бути 

припинене відповідно до вимог ст.ст. 141, 143 Земельного Кодексу України. 

  7. 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 

  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                             №9-/VIІI 

 

Про укладення договору відшкодування збитків 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

ст.ст. 12, 93, 125, 126, 206 Земельного кодексу  України, Закону України “Про 

оренду землі”, постанови КМУ від 19.04.1993 р. №284 (зі змінами), 

розглянувши заяву ТОВ “Полікор”, врахувавши рекомендації постійної комісії 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, благоустрою та охорони навколишнього 

середовища, постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, з метою недопущення втрат до місцевого бюджету, сільська 

рада 

В И Р І Ш И Л А : 

          1. Надати дозвіл Руськополянському сільському голові на укладення 

договору про відшкодування збитків за фактичне користування земельними 

ділянками в комерційних цілях, які розташовані в адмінмежах 

Руськополянської сільської ради, за межами населених пунктів с.Руська 

Поляна та с.Геронимівка на 2021 рік з нижче зазначеним товариством: 

№п/п ПІП землекористувача/землевласника Площа земельної 

ділянки, га  

1.1 ТОВ “Полікор” 0,0014 

             2. Зобов’язати землекористувача даного рішення виконувати 

обов’язки користувачів земельних ділянок згідно з вимогами ст.ст. 92, 93, 95, 

96 Земельного Кодексу України. 

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, благоустрою та охорони навколишнього 

середовища, постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

           Сільський голова                                             Олег ГРИЦЕНКО  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                             №9-/VIІI 

 

Про розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо проведення інвентаризації  

земель під кладовищами 

 

         Відповідно до  п. 34 ч. 1 ст. 26, ст.ст. 47, 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 122, 184 Земельного кодексу 

України,  ст.ст. 19, 26, 35 Закону України “Про землеустрій”, Постанови 

Кабінету Міністрів України” Про порядок проведення інвентаризації земель” 

від 5 червня 2019 р. №479, з метою впорядкування угідь, забезпечення 

правильності ведення Державного земельного кадастру та здійснення 

контролю за використанням і охороною земель Руськополянської сільської 

ради, а також врахувавши рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, благоустрою та охорони навколишнього середовища, постійної 

комісії з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

        1. Надати дозвіл Виконавчому комітету Руськополянської сільської ради 

виступити замовником технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земель під кладовищами, цільове призначення – для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування (код КВЦПЗ – 03.12), що розташовані в адміністративних 

межах Руськополянської сільської ради: 

        1.1. у межах населеного пункту с. Геронимівка, вул. Шкільна, 

орієнтовною площею 3 га,  

        1.2. за межами населеного пункту с. Геронимівка, вул. Шкільна, 

орієнтовною площею 2 га,  

        1.3. у межах населеного пункту с. Дубіївка, вул. Б.Хмельницького, 

орієнтовною площею 1,5 га,  

        1.4. у межах населеного пункту с. Дубіївка, вул. Шевченка, орієнтовною 

площею 5,5 га,  



        1.5. у межах населеного пункту с. Дубіївка, вул. Шевченка, орієнтовною 

площею 2,5 га.  

2. Надати дозвіл Руськополянському сільському голові на укладення 

договору щодо виконання вищезгаданих землевпорядних робіт з юридичною 

або фізичною особою, які мають дозвіл (ліцензію) на проведення робіт із 

землеустрою, володіють необхідним технічним і технологічним 

забезпеченням та є відповідальними за якість робіт із землеустрою. 

3. Здійснити розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земель колишньої колективної та інших форм 

власності за рахунок коштів місцевого бюджету або інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

4. Подати на затвердження Руськополянській сільській раді виготовлену 

технічну документацію із землеустрою. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, благоустрою та охорони навколишнього 

середовища, постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

 

           Сільський голова                                             Олег ГРИЦЕНКО 

  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                             №9-/VIІI 

 

Про внесення змін до договору 

оренди землі  

 

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

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 81, 118, 121, п. 1. ст. 122, ст.ст. 125, 126, 

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

Земельного кодексу України, пункту 75 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 17.10.2012 р. №1051, ст.ст. 8, 19, 22, п. «ґ» ст. 25, ст. 50 Закону України 

«Про землеустрій», відповідно до рішення Руськополянської сільської ради 

25.06.2020 р. №24-14/VІІ «Про встановлення ставок орендної плати за 

земельні ділянки на 2021 рік», розглянувши клопотання генерального 

директора ТОВ “Торговий дім “Інвест Будконтракт” Романова О.А. 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 до договору оренди землі від 07 жовтня 2019 року, дата 

реєстрації договору оренди 07 жовтня 2019 року за №183878216, загальною 

площею 43,5402 га (кадастрові номери: 7124982500:02:002:0222, 

7124982500:02:002:0224), адреса розташування: в адміністративних межах 

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

вул. Геронимівська, 1, шляхом укладання додаткової угоди, а саме в частині 

встановлення орендної плати за земельні ділянки в розмірі 12 % від 

нормативної грошової оцінки земель.  

           2. 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  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                               №9-/VIІI 

 

Про розгляд звернення гр. Савченка О.В. 

 

        Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 81, 116, 118, 121, ч. 1 ст. 122, Земельного 

кодексу України, ст.ст. 8, 19, 22, 25 Закону України «Про землеустрій», п.14 

ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», розпорядження КМУ від 19.08.2015 р. №898-р, розглянувши заяву 

гр. Савченка Олега Володимировича, інші документи, подані даним 

громадянином, 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. Надати дозвіл гр. Савченку Олегу Володимировичу замовити в 

організації, яка має дозвіл (ліцензію) виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки, яка позначена в доданому до заяви 

графічному матеріалі для індивідуального садівництва, орієнтовною площею 

0,12 га, яка розташована в межах населеного пункту с. Дубіївка, вул. Різдвяна. 

          2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки подати на затвердження Руськополянській сільській раді. 

         3. 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  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                               №9-/VIІI 

 

Про розгляд звернення гр. Петровського В.В. 

 

        Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 81, 116, 118, 121, ч. 1 ст. 122, Земельного 

кодексу України, ст.ст. 8, 19, 22, 25 Закону України «Про землеустрій», п.14 

ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», розпорядження КМУ від 19.08.2015 р. №898-р, розглянувши заяву 

гр. Петровського Вадима Володимировича, інші документи, подані даним 

громадянином, 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. Надати дозвіл гр. Петровському Вадиму Володимировичу замовити в 

організації, яка має дозвіл (ліцензію) виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки, яка позначена в доданому до заяви 

графічному матеріалі для індивідуального садівництва, орієнтовною площею 

0,12 га, яка розташована в межах населеного пункту с. Дубіївка, вул. Різдвяна. 

          2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки подати на затвердження Руськополянській сільській раді. 

         3. 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  



 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                               №9-/VIІI 

 

Про розгляд звернення гр. Петровського В.В. 

 

        Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 81, 116, 118, 121, ч. 1 ст. 122, Земельного 

кодексу України, ст.ст. 8, 19, 22, 25 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши повторно заяву гр. Петровського Вадима Володимировича, 

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. Відмовити гр. Петровському Вадиму Володимировичу у замовленні в 

організації, яка має дозвіл (ліцензію) виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки, яка позначена в доданому до заяви 

графічному матеріалі, орієнтовною площею 2 га, для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), яка розташована в адмінмежах 

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

зв’язку з тим, що земельна ділянка перебуває у приватній власності. 

         2. 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 


