
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

14 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 січня 2022 року                                                                               №14-13/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. Паламаренко Ніні Миколаївні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,0771 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 0,0771 

га, з них під будівлями та спорудами – 0,0177 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:005:0726, яка розташована у межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Молодіжна, 139; 

1.2. Паламаренку Руслану Миколайовичу 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, з них під будівлями та спорудами – 0,0000 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:006:0681, яка розташована у межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Гончара, 66; 



1.3. Лесич Олесі Олександрівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,2410 га, у тому числі: ріллі – 0,1427 га, забудованих земель – 0,0983 

га, з них під будівлями та спорудами – 0,0137 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:006:1011, яка розташована у межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Яблунева, 82; 

1.4. Ярмоленку Олександру Михайловичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,2409 га, у тому числі: ріллі – 0,1514 га, 

забудованих земель – 0,0895 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0076 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:006:1034, яка розташована у межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Яблунева, 60; 

1.5. Ярмоленко Людмилі Григорівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,2020 га, у тому числі: ріллі – 0,1291 га, забудованих земель – 0,0729 

га, з них під будівлями та спорудами – 0,0205 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:006:1029, яка розташована у межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Яблунева, 66; 

1.6. Горб Раїсі Володимирівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,2229 га, у тому числі: ріллі – 0,1521 га, забудованих земель – 0,0708 

га, з них під будівлями та спорудами – 0,0111 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:004:1383, яка розташована у межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Незалежності, 221; 

1.7. Фіалковському Станіславу Васильовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,0369 га, у тому числі: ріллі – 0,0228 га, 

забудованих земель – 0,0141 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0038 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:005:1060, яка розташована у межах 

населеного пункту с. Руська Поляна, вул. В’ячеслава Чорновола, 65; 

1.8. Ткачук Наталії Михайлівні (1/2 частки) та Кононенку Вячеславу 

Михайловичу (1/2 частки)  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0871 га, 

у тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 0,0871 га, з них під 

будівлями та спорудами – 0,0173 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:004:1333, яка розташована у межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Небесної Сотні, 64; 

1.9. Дядюші Олександру Григоровичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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 – 



7124983000:02:004:0655, яка розташована у межах населеного пункту с.Дубіївка, 

вул. Квітнева; 

1.10. Маслаковій Юлії Олегівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,2500 га, у тому числі: ріллі – 0,1744 га, забудованих земель – 0,0756 

га, з них під будівлями та спорудами – 0,0105 га, кадастровий номер – 

7124983000:02:001:0323, яка розташована у межах населеного пункту с.Дубіївка, 

вул. Перемоги, 120; 

1.11. Осередько Оксані Михайлівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,2215 га, у тому числі: ріллі – 0,0693 га, забудованих земель – 0,1522 

га, з них під будівлями та спорудами – 0,0141 га, кадастровий номер – 

7124983000:02:005:0407, яка розташована у межах населеного пункту с.Дубіївка, 

вул. 1 Травня, 55. 

1.12. Кавириженко Олені Станіславівні, Сліпку Вадиму 

Станіславовичу, Варварич Лідії Михайлівні у спільну часткову власність (по 

1/3 частки) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 

2,2821 га, у тому числі: ріллі – 2,2821 га, забудованих земель – 0,0000 га, з них 

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

7124983000:01:001:0002, яка розташована в адміністративних межах 

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

           2. Земельні ділянки, зазначені в п.п. 1.1-1.11 даного рішення, віднести до 

категорії земель житлової та громадської забудови, а в п. 1.12 - 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 


