
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ВИТЯГ ІЗ РІШЕННЯ 

від 20.04.2021  № 78 

с.   Руська Поляна 

 

Про встановлення назв урочищам  

«Вілла де Люкс 2», «Вілла де Люкс 3»,  

«Вілла де Люкс 5», «Вілла де Люкс 7», 

«Вілла де Люкс 9», «Черкаське»  

та «Садове 3» 

 

Відповідно  до ч.Б  п.2  ст.31, ч.Б п.1 ст.38,  ст.40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», керуючись Наказом Міністерства юстиції 

України від 6 липня 2012 №1014/5  «Про словники Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно», розглянувши заяви громадян Кузнєцова В. О.,         

Сави А. В., Дрогомана О. О., який діє як адвокат від імені Ядвіги І. М., 

Голубенка Д. В., з метою внесення  до словника іменованих об’єктів 

Державного реєстру  прав на нерухоме майно по Руськополянській сільській 

раді Черкаського району, Черкаської області,  виконком  Руськополянської  

сільської  ради   

 

ВИРІШИВ: 

1.  Встановити назву урочищу, яке розташоване в адмінмежах 

Руськополянської сільської ради за межами населеного пункту села 

Геронимівка: «Вілла де Люкс 2». 

2.  Встановити назву урочищу, яке розташоване в адмінмежах 

Руськополянської сільської ради за межами населеного пункту села 

Геронимівка: «Вілла де Люкс 3». 

3.  Встановити назву урочищу, яке розташоване в адмінмежах 

Руськополянської сільської ради за межами населеного пункту села 

Геронимівка: «Вілла де Люкс 5». 

4.  Встановити назву урочищу, яке розташоване в адмінмежах 

Руськополянської сільської ради за межами населеного пункту села 

Геронимівка: «Вілла де Люкс 7». 

5.  Встановити назву урочищу, яке розташоване в адмінмежах 

Руськополянської сільської ради за межами населеного пункту села 

Геронимівка: «Вілла де Люкс 9». 

6.  Встановити назву урочищу, яке розташоване в адмінмежах 

Руськополянської сільської ради за межами населеного пункту села 

Геронимівка: «Черкаське». 



7.  Встановити назву урочищу, яке розташоване в адмінмежах 

Руськополянської сільської ради за межами населеного пункту села 

Геронимівка: «Садове 3». 

8.   Доручити  секретарю сільської ради, виконкому Шпак Н. А. 

звернутись в Черкаську регіональну філію ДП «НАІС» для внесення  до 

словника іменованих об’єктів Державного реєстру  прав на нерухоме майно по   

Руськополянській сільській раді  Черкаського району Черкаської області 

інформацію про урочища «Вілла де Люкс 2», «Вілла де Люкс 3», «Вілла де 

Люкс 5», «Вілла де Люкс 7», «Вілла де Люкс 9» та «Черкаське». 

9.     Контроль за виконанням рішення покласти на  секретаря сільської 

ради, виконкому Шпак Н. А. 

 

 

Сільський голова                                            Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


