
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

27 сесія                                      VІІІ скликання 

 

ПРОЄКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 березня 2023 року                                                                            №27-/VIІI 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо проведення інвентаризації земельних ділянок  

 

 Відповідно до  п. 34 ст. 26, ст.ст. 47, 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 79-1, 83, 184, 186  Земельного кодексу 

України, ст.ст. 22, 25, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону 

України «Про Державний земельний кадастр», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 23.05.2012 р. №513 «Про затвердження Порядку проведення 

інвентаризації земель», розглянувши технічну документацію із землеустрою 

щодо проведення інвентаризації земельних ділянок, 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 технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельних ділянок загальною площею 1,4187 га 03.15 для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в 

адміністративних межах Руськополянської сільської ради в межах населених 

пунктів с.Руська Поляна, с.Геронимівка, с.Дубіївка Черкаського району 

Черкаської області, в тому числі: 

1.1. площею 0,0471 га, охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта 

енергетичної системи (код обмеження – 01.05) - 0,0163 га, кадастровий номер 

– 7124985200:02:003:1259, місце розташування: вул. Прапорщика Гречаного, 

с. Руська Поляна; 

1.2. площею 0,0812 га, охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта 

енергетичної системи (код обмеження – 01.05) - 0,0477 га, кадастровий номер 

– 7124985200:02:005:1070, місце розташування: вул. Вербицького, с. Руська 

Поляна; 



1.3. площею 0,1943 га, кадастровий номер – 7124985200:02:005:1072, 

місце розташування: вул. Вані Босенка, с. Руська Поляна; 

1.4. площею 0,3358 га, охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта 

енергетичної системи (код обмеження – 01.05) - 0,1139 га, кадастровий номер 

– 7124985200:02:005:1071, місце розташування: вул. Молодіжна, с.Руська 

Поляна; 

1.5. площею 0,0292 га, охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта 

енергетичної системи (код обмеження – 01.05) - 0,0048 га, кадастровий номер 

– 7124985200:02:003:1258, місце розташування: вул. Кринична, с.Руська 

Поляна; 

1.6. площею 0,0535 га, кадастровий номер – 7124982500:01:001:0825, 

місце розташування: вул. Корольова, с.Геронимівка; 

1.7. площею 0,1746 га, охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта 

енергетичної системи (код обмеження – 01.05) - 0,0301 га, кадастровий номер 

– 7124982500:01:004:0556, місце розташування: вул. Вернигори, 

с.Геронимівка; 

1.8. площею 0,1598 га, кадастровий номер – 7124982500:01:001:0826, 

місце розташування: вул. Центральна, с.Геронимівка; 

1.9. площею 0,1672 га, охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта 

енергетичної системи (код обмеження – 01.05) - 0,1085 га, кадастровий номер 

– 7124982500:01:003:0779, місце розташування: вул. Благовісна, 13, 

с.Геронимівка; 

1.10. площею 0,1620 га, охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта 

енергетичної системи (код обмеження – 01.05) - 0,0497 га, кадастровий номер 

– 7124982500:01:003:0781, місце розташування: пров.Молодіжний, 

с.Геронимівка; 

1.11. площею 0,0140 га, охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта 

енергетичної системи (код обмеження – 01.05) - 0,0019 га, кадастровий номер 

– 7124983000:02:004:0675, місце розташування: вул. Шевченка, с.Дубіївка. 

2. Земельні ділянки, зазначені в п. 1 даного рішення, віднести до 

категорії земель житлової та громадської забудови. 

  3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки 

згідно вимог чинного законодавства. 

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 


