
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 25.06.2020  № 65 

с.   Руська Поляна 
 

Про переведення дачних будинків 

в житлові будинки 

 

Відповідно до п.2 ч.б статті 31, статті 40, п.6 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 2-5 «Порядку переведення 

дачних і садових будинків, що відповідають державним нормам, у жилі 

будинки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

29.04.2015 року № 321, розглянувши заяви гр. Башлик В. В.,             

Ярмоленко О. М., Товкач С. А., Скрипільової Н. В., Крикуна Г. М.,   

Шафікова О. Т., Жданова Є. К. та Шестеренка А. М., виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Перевести дачний будинок № 1, що розташований за адресою: урочище 

«Панченко», Руськополянська сільська рада, Черкаського району, Черкаської 

області, та належить Башлику Віталію Вячеславовичу (витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності     

№ 187994063 від 08.11.2019 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком В. А.) у житловий будинок. 

2. Перевести дачний будинок № 9, що розташований за адресою: урочище 

«Панченко», Руськополянська сільська рада, Черкаського району, Черкаської 

області, та належить Ярмоленко Ользі Миколаївні (витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності     

№ 188987069 від 15.11.2019 року, виданий приватним нотаріусом 

Черкаського міського нотаріального округу Романій Наталією Василівною) у 

житловий будинок. 

3. Перевести дачний будинок № 6, що розташований за адресою: урочище 

«Панченко», Руськополянська сільська рада, Черкаського району, Черкаської 

області, та належить Товкач Світлані Анатоліївні (витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності     

№ 188002576 від 08.11.2019 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком В. А.) у житловий будинок. 



4. Перевести дачний будинок № 8, що розташований за адресою: урочище 

«Панченко», Руськополянська сільська рада, Черкаського району, Черкаської 

області, та належить Скрипільовій Наталії Володимирівні (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 189739195 від 21.11.2019 року, виданий приватним нотаріусом 

Черкаського міського нотаріального округу Романій Наталією Василівною) у 

житловий будинок. 

5. Перевести дачний будинок № 7, що розташований за адресою: урочище 

«Панченко», Руськополянська сільська рада, Черкаського району, Черкаської 

області, та належить Крикуну Геннадію Миколайовичу (витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності     

№ 188975613 від 15.11.2019 року, виданий приватним нотаріусом 

Черкаського міського нотаріального округу Романій Наталією Василівною) у 

житловий будинок. 

6. Перевести дачний будинок № 5, що розташований за адресою: урочище 

«Панченко», Руськополянська сільська рада, Черкаського району, Черкаської 

області, та належить Шафікову Олексію Тимофійовичу (витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності     

№ 187998164 від 08.11.2019 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком В. А.) у житловий будинок. 

7. Перевести дачний будинок № 2, що розташований за адресою: урочище 

«Панченко», Руськополянська сільська рада, Черкаського району, Черкаської 

області, та належить Жданову Євгену Костянтиновичу (витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності     

№ 188938847 від 15.11.2019 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком В. А.) у житловий будинок. 

8. Перевести дачний будинок № 3, що розташований за адресою: урочище 

«Панченко», Руськополянська сільська рада, Черкаського району, Черкаської 

області, та належить Шестеренку Анатолію Миколайовичу (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 188934297 від 15.11.2019 року, виданий державним 

реєстратором виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області Сафроненком В. А.) у житловий 

будинок. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови  Пашкевич Ю. А. 

 
 

Сільський голова                                            О. Г. Гриценко 

 

 

 


