
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

27 сесія                                      VІІІ скликання 

 

ПРОЄКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 березня 2023 року                                                                            №27-/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”, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення 

законодавства щодо охорони земель», ст. 377 Цивільного кодексу України, 

п.75 Порядку ведення Державного земельного кадастру затвердженого 

Постановою КМУ від 17.10.2012 р. №1051, 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. Мірошніченко Світлані Петрівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,2005 га, у тому числі: ріллі – 0,1258 га, 

забудованих земель – 0,0746 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0144 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:003:1260, яка розташована у межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Коцюбинського, 13. 

1.2. Куць Лідії Павлівні (1/2 частки) та Шапран Єлєні Вікторівні (1/2 

частки) у спільну часткову власність для будівництва і обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,1596 га, у тому числі: ріллі – 0,0899 га, забудованих земель – 

0,0697 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0140 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:003:1257, яка розташована у межах населеного пункту 

с.Руська Поляна, вул. Коцюбинського, 9. 

1.3. Коваленко Яні Олександрівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,2500 га, у тому числі: ріллі – 0,1239 га, забудованих земель – 

0,1261 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0141 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:003:0973, яка розташована у межах населеного пункту 

с.Руська Поляна, вул. Вербна, 18. 

1.4. Безкровній Любові Михайлівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,1466 га, у тому числі: ріллі – 0,0706 га, забудованих земель – 

0,0760 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0162 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:005:1073, яка розташована у межах населеного пункту 

с.Руська Поляна, вул. Перемоги, 95. 

1.5. Вознюк Любові Сергіївні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,1918 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 

0,1918 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0204 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:004:1376, яка розташована у межах населеного пункту 

с.Руська Поляна, вул. Піщана, 54. 

1.6. Кащенку Миколі Михайловичу для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,1796 га, у тому числі: ріллі – 0,1642 га, 

забудованих земель – 0,0113 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0113 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:006:1056, яка розташована у межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Незалежності, 176. 

1.7. Василенко Ользі Олексіївні  

1.7.1. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

тому числі: ріллі – 0,0931 га, забудованих земель – 0,0569 га, з них під 

будівлями та спорудами – 0,0088 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:003:1247, яка розташована у межах населеного пункту 

с.Руська Поляна, вул. Гоголя, 20; 

1.7.2. для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1500 га, у тому числі: ріллі – 0,1500 га, забудованих земель – 0,0000 га, з 

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



7124985200:02:003:1248, яка розташована у межах населеного пункту 

с.Руська Поляна, вул. Гоголя, 20. 

1.8. Багатиренко Людмилі Миколаївні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1019 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, 

забудованих земель – 0,1019 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0165 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:003:1261, яка розташована у межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Затишна, 20. 

1.9. Перевалі Олександру Івановичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1777 га, у тому числі: ріллі – 0,0724 га, 

забудованих земель – 0,1053 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0137 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:005:1076, яка розташована у межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. В’ячеслава Чорновола, 2. 

1.10. Кравченку Миколі Андрійовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,2489 га, у тому числі: ріллі – 0,1242 га, 

забудованих земель – 0,1247 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0175 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:003:1250, яка розташована у межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Шраменка, 156. 

1.11. Гладуну Якову Панасовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,1572 га, у тому числі: ріллі – 0,0845 га, забудованих земель – 

0,0727 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0175 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:005:1077, яка розташована у межах населеного пункту 

с.Руська Поляна, вул. В’ячеслава Чорновола, 23. 

1.12. Андрійчуку Ігорю Івановичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,2500 га, у тому числі: ріллі – 0,1567 га, забудованих земель – 

0,0933 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0147 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:006:1063, яка розташована у межах населеного пункту 

с.Руська Поляна, вул. Яблунева, 74. 

1.13. Гриньку Івану Васильовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,1496 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 

0,1496 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0000 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:002:0592, яка розташована у межах населеного пункту 

с.Руська Поляна, вул. Симоненка, 8. 



1.14. Гриньку Івану Васильовичу для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,2955 га, у тому числі: ріллі – 0,1980 га, 

забудованих земель – 0,0975 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0170 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:002:1404, яка розташована у межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Незалежності, 213. 

1.15. Королику Сергію Івановичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,0780 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 

0,0780 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0146 га, кадастровий номер – 

7124982500:01:003:0761, яка розташована у межах населеного пункту 

с.Геронимівка, пров. Кулакова, 7. 

1.16. Возному Олегу Михайловичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,1500 га, у тому числі: ріллі – 0,0777 га, забудованих земель – 

0,0723 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0062 га, кадастровий номер – 

7124983000:02:005:0368, яка розташована у межах населеного пункту 

с.Дубіївка, вул. Максима Залізняка, 87. 

1.17. Сидоренко Ользі Григорівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,1429 га, у тому числі: ріллі – 0,1015 га, забудованих земель – 

0,0414 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0126 га, кадастровий номер – 

7124983000:02:002:0442, яка розташована у межах населеного пункту 

с.Дубіївка, вул. Сидоренка, 41. 

1.18. Коваль Олені Олександрівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,1248 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 

0,1248 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0118 га, кадастровий номер – 

7124983000:02:004:0459, яка розташована у межах населеного пункту 

с.Дубіївка, вул.1 Травня, 27. 

1.19. Войт Наталії Сергіївні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,2403 га, у тому числі: ріллі – 0,1921 га, забудованих земель – 

0,0482 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0098 га, кадастровий номер – 

7124983000:02:002:0316, яка розташована у межах населеного пункту 

с.Дубіївка, вул. Перемоги, 13. 

  2. Земельні ділянки, зазначені в п.п. 1.1-1.5, 1.7.1, 1.8-1.13, 1.15-1.19 

даного рішення, віднести до категорії земель житлової та громадської 

забудови, а в п.п. 1.6, 1.7.2, 1.14 – 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 


