
 

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, 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. 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. 

           1.12. 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. 

           1.13. Комлєву Андрію Володимировичу: 

          1.13.1. 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. 

           1.13.2. 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 даного рішення віднести  

до категорії земель –  землі житлової та громадської забудови, а в п.1.13.2 – 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 


