
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

14 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 січня 2022 року                                                                               №14-9/VIІI 

 

Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою  

щодо відведення у власність земельних ділянок 

 

        Відповідно до п. 34, ч. 1 ст. 26, ст.ст. 47, 59  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 заяви громадян, 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 дозволи замовити в організаціях, які мають дозволи (ліцензії) 

виготовлення проектів землеустрою щодо відведення у власність громадян 

земельних ділянок: 

1.1. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  (код КВЦПЗ 02.01): 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові Адреса земельної ділянки Орієнтовна 

площа /га/ 

1.1.1 Яременко Ірині Іванівні вул.Благовісна, 84, с.Руська Поляна 0,10 

1.1.2 Клименку Миколі 

Володимировичу 

вул. Ярослава Мудрого, 11, с.Руська 

Поляна 

0,1550 

1.1.3 Ясновій Юлії Вікторівні   вул. 50-річчя Визволення, 12, 

с.Руська Поляна 

0,15 

1.1.4 Гуденку Володимиру 

Миколайовичу 

вул. Шишаєва, 49, с.Дубіївка 0,15 

 

1.2. для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ 01.05): 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові Адреса земельної ділянки Орієнтовна 

площа /га/ 

1.2.1 Ведулі Лідії Миколаївні вул. Яблунева, с.Руська Поляна 0,04 

1.2.2 Швидкому Олександру 

Олександровичу 

вул. Ярослава Мудрого, 

с.Геронимівка 

0,06 

1.2.3 Бащенку Михайлу Івановичу за межами населеного пункту 

с.Геронимівка, садово-городній 

кооператив «Розвиток», ділянка 

№183 

0,10 



1.2.4 Бащенку Сергію Михайловичу за межами населеного пункту 

с.Геронимівка, садово-городній 

кооператив «Розвиток», ділянка №79 

0,10 

1.2.5 Бащенку Володимиру 

Михайловичу 

за межами населеного пункту 

с.Геронимівка, садово-городній 

кооператив «Розвиток», ділянка 

№120 

0,10 

1.2.6 Думанецькому Володимиру 

В’ячеславовичу 

за межами населеного пункту 

с.Геронимівка, садово-городній 

кооператив «Розвиток», ділянка 

№182 

0,10 

1.2.7 Орел Євдокії Іванівні за межами населеного пункту 

с.Геронимівка, садово-городній 

кооператив «Розвиток», ділянка №80 

0,09 

1.2.8 Лук’янович Наталії Петрівні за межами населеного пункту 

с.Геронимівка, садово-городній 

кооператив «Розвиток», ділянка 

№121 

0,10 

1.2.9 Кононенку Андрію Юрійовичу за межами населеного пункту 

с.Геронимівка, садово-городній 

кооператив «Розвиток», ділянка 

№184 

0,10 

 

  2. Виготовлені проекти землеустрою щодо відведення у власність 

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 

 

  



 


