
 

 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
 

24 сесія                                      VІІІ скликання 
 

П Р О Є К Т       Р І Ш Е Н Н Я 
 
23 вересня 2022 року                                                                             №24-/VIІI 
 
Про розгляд звернення Державного 
підприємства обслуговування 
повітряного руху України  
 
        Відповідно до п. 34, ч. 1 ст. 26, ст.ст. 47, 59  Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 72, п. «а» част. 2 ст. 92, 116, 123, 
Земельного кодексу України, п.24 розд. Х «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України, п.6 розд. ІІ «Прикінцевих та перехідних положень» Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», Закону України 
«Про землеустрій», розглянувши клопотання Регіонального структурного 
підрозділу Київського районного центру «Київцентраеро», 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 Державному підприємству обслуговування повітряного 
руху України замовити в організації, яка має дозвіл (ліцензію) виготовлення 
проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних 
ділянок з цільовим призначенням 12.05 для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд авіаційного транспорту, які розташовані у адміністративних 
межах Руськополянської сільської ради:  

1.1. вул. Канівська, 8, с.Геронимівка, орієнтовною площею 1,09 га;  
1.2. вул. Виноградна, 11, с.Геронимівка, орієнтовною площею 0,96 га;  
1.3. за межами населеного пункту с.Геронимівка, 81 км автодороги 

Канів-Чигирин-Кременчук, орієнтовною площею 2,16 га. 
          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 
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