
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

10 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року                                                                             №10-37/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, технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок 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 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. 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.  

          1.2. Шраменку Олександру Миколайовичу 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, під 

будівлями та спорудами – 0,0000 га, кадастровий номер – 7124985200:02:001:0443 яка 

розташована в межах населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Бажана, 51.  

          1.3. Штабрату Миколі Миколайовичу для будівництва і обслуговування 

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

0,2009 га, у тому числі: ріллі – 0,1445 га, забудованих земель – 0,0564 га, під 



будівлями та спорудами – 0,0156 га, кадастровий номер – 7124985200:02:006:1007 яка 

розташована в межах населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Яблунева, 110. 

          1.4. Штабрату Юрію Миколайовичу для будівництва і обслуговування 

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

0,2262 га, у тому числі: ріллі – 0,1513 га, забудованих земель – 0,0749 га, під 

будівлями та спорудами – 0,0150 га, кадастровий номер – 7124985200:02:004:1367, 

яка розташована в межах населеного пункту с. Руська Поляна, вул. Шевченка, 46. 

          1.5. Штабрату Івану Миколайовичу для будівництва і обслуговування 

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

0,2203 га, у тому числі: ріллі – 0,1345 га, забудованих земель – 0,0858 га, під 

будівлями та спорудами – 0,0149 га, кадастровий номер – 7124985200:02:006:1010 яка 

розташована в межах населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Яблунева, 106. 

          1.6. Андрієнко Лідії Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1437 га, у 

тому числі: ріллі – 0,0785 га, забудованих земель – 0,0652 га, під будівлями та 

спорудами – 0,0203 га, кадастровий номер – 7124985200:02:005:1046 яка розташована 

в межах населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Майора Вінніченка, 16. 

          1.7. Вирвикишці Ганні Дмитрівні для будівництва і обслуговування 

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

0,2024 га, у тому числі: ріллі – 0,1197 га, забудованих земель – 0,0827 га, під 

будівлями та спорудами – 0,0137 га, кадастровий номер – 7124985200:02:005:1050, 

яка розташована у межах населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Лісова, 27.  

          1.8. Швецю Володимиру Ігоровичу для будівництва і обслуговування 

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

0,0594 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 0,0594 га, під 

будівлями та спорудами – 0,0160 га, кадастровий номер – 7124985200:02:004:1357 яка 

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

38/Пушкіна, 23.  

           1.9. Бунчук Юлії Валеріївні (1/2 частка) та Здоровець Тетяні Петрівні  (1/2 

частка) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1324 га, у тому числі: ріллі – 0,0731 

га, забудованих земель – 0,0593 га, під будівлями та спорудами – 0,0149 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:006:1215, яка розташована в межах населеного 

пункту с.Руська Поляна, вул. Сонячна, 47. 

          1.10. Гапоненко Наталії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1500 га, у 

тому числі: ріллі – 0,1187 га, забудованих земель – 0,0313 га, під будівлями та 

спорудами – 0,0094 га, кадастровий номер – 7124985200:02:004:0950 яка розташована 

в межах населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Василя Стуса, 12.  

          1.11. Артеменко Ніні Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1556 га, у 

тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 0,1556 га, під будівлями та 

спорудами – 0,0614 га, кадастровий номер – 7124985200:02:005:1047 яка розташована 

в межах населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Суворова, 18.  



          1.12. Нешенку Максиму Володимировичу для будівництва і обслуговування 

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

0,1623 га, у тому числі: ріллі – 0,1045 га, забудованих земель – 0,0578 га, під 

будівлями та спорудами – 0,0122 га, охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта 

енергетичної системи – 0,0242 га, кадастровий номер – 7124985200:02:005:0795 яка 

розташована в межах населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Святотроїцька, 9. 

          1.13. Бондаренку Петру Дмитровичу для будівництва і обслуговування 

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

0,0600 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 0,0600 га, під 

будівлями та спорудами – 0,0046 га, кадастровий номер – 7124985200:02:003:0905 яка 

розташована в межах населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Сухомлинського, 18.  

          1.14. Кущенку Василю Степановичу для будівництва і обслуговування 

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

0,1646 га, у тому числі: ріллі – 0,0997 га, забудованих земель – 0,0649 га, під 

будівлями та спорудами – 0,0182 га, кадастровий номер – 7124985200:02:005:1028, 

яка розташована в межах населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Корнійчука, 24.  

          1.15. 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.  

          1.16. Шмагайло Юлії Сергіївні 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. 

          1.17. Гладуну Сергію Григоровичу для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1211 га, у тому числі: ріллі – 0,0491 га, забудованих земель 

– 0,0720 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0232 га, охоронна зона навколо 

(вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0016 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:003:1202, яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Злагоди, 6. 

          1.18. Гарназі Володимиру Олексійовичу для будівництва і обслуговування 

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

0,1919 га, у тому числі: ріллі – 0,0947 га, забудованих земель – 0,0972 га, під 

будівлями та спорудами – 0,0167 га, кадастровий номер – 7124983000:02:002:0419, 

яка розташована в межах населеного пункту с.Дубіївка, вул. Алєксєєва, 23. 

          1.19. Алєксєєву Василю Валерійовичу для будівництва і обслуговування 

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

0,0885 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 0,0885 га, під 

будівлями та спорудами – 0,0217 га, кадастровий номер – 7124983000:02:003:0223, 

яка розташована в межах населеного пункту с.Дубіївка, вул. Чекаленка, 7. 

          1.20. Гуденко Валентині Григорівні 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, під 

будівлями та спорудами – 0,0291 га, кадастровий номер – 7124983000:02:005:0475, 

яка розташована в межах населеного пункту с.Дубіївка, вул. Партизанська, 5. 

          1.21. Трохименко Ользі Антонівні (1/2 частка) та Ножовнік Ларисі Петрівні 

(1/2 частка) 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, під будівлями та спорудами – 0,0131 га, 

кадастровий номер – 7124983000:02:005:0476, яка розташована в межах населеного 

пункту с.Дубіївка, вул. Шевченка, 37. 

          1.22. Фургало Ірині Володимирівні (1/2 частка) та Фургало Вячеславу 

Миколайовичу (1/2 частка) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, у тому числі: 

ріллі – 0,0314 га, забудованих земель – 0,0686 га, під будівлями та спорудами – 0,0070 

га, кадастровий номер – 7124983000:02:002:0262, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Дубіївка, вул. Польова, 12. 

          1.23. Поліщук Софії Сергіївні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1500 га, у 

тому числі: ріллі – 0,0743 га, забудованих земель – 0,0757 га, під будівлями та 

спорудами – 0,0142 га, кадастровий номер – 7124983000:02:005:0339, яка 

розташована в межах населеного пункту с.Дубіївка, вул. Залізнична, 17. 

          1.24. Федоровій Нелі Степанівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1390 га, у 

тому числі: ріллі – 0,0610 га, забудованих земель – 0,0780 га, під будівлями та 

спорудами – 0,0119 га, кадастровий номер – 7124983000:02:005:0429, яка 

розташована в межах населеного пункту с.Дубіївка, вул. Польова, 4. 

          1.25. Комлєву Андрію Володимировичу для ведення особистого селянського 

господарства  площею 0,1000 га, у тому числі: ріллі – 0,1000 га, забудованих земель 

– 0,0000 га, 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. 1.1-1.15, 1.18-1.24 даного рішення віднести 

до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, а в п.п. 1.16-1.17, 1.25 

– 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 


