
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 20.04.2021  № 80 

с.   Руська Поляна 

 

Про присвоєння та зміну адрес 

об’єктам нерухомого майна  

 

 Відповідно до п. 10 Б статті 30, п.2Б ст.31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою впорядкування території для 

містобудівних потреб та адреси земельних ділянок і домоволодінь, 

розглянувши заяви гр. Недзельського П. В., гр. Бовта Р. С., виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

1. Об’єкту нерухомого майна, а саме: торгівельний павільйон літ. «Б-1», 

загальною площею 195,3 кв. м.; альтанка літ. «Г»; огорожа № 6-9, замощення ІІ, 

який належить Недзельському  Петру Володимировичу згідно договору 

купівлі-продажу нежитлових будівель та споруд серії НОІ № 804773 від 

26.05.2020 року, розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами 

7124982500:01:001:0778 площею 0,0460 га та 7124982500:01:001:0452 площею 

0,0319 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, враховуючи висновок щодо технічної можливості поділу в натурі 

об’єкта нерухомого майна, присвоїти адресу: вул. Мічуріна, буд. 28а,                  

с. Геронимівка, Черкаського району Черкаської області та вказані земельні 

ділянки обліковувати за адресою: вул. Мічуріна, буд. 28а, с. Геронимівка, 

Черкаського району Черкаської області. 

2. Об’єкту нерухомого майна, а саме: магазин-бар літ. «А-1», загальною 

площею 37,7 кв. м.; кімнати відпочинку персоналу  літ. «В-1», загальною 

площею 33,3 кв. м.; навіс літ. «Д»; огорожа № 4, 5, який належить 

Недзельському  Петру Володимировичу згідно договору купівлі-продажу 

нежитлових будівель та споруд серії НОІ № 804773 від 26.05.2020 року, 

розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером  

7124982500:01:001:0777, цільове призначення – для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, враховуючи висновок щодо технічної 

можливості поділу в натурі об’єкта нерухомого майна, присвоїти адресу:               

вул. Мічуріна, буд. 28, с. Геронимівка, Черкаського району Черкаської області 

та вказану земельну ділянку обліковувати за адресою: вул. Мічуріна, буд. 28,            

с. Геронимівка, Черкаського району Черкаської області. 

3. Об’єкту будівництва, який розташований на земельній ділянці в                      

с. Геронимівка по вул. Г. Є. Буркацької, 1, кадастровий номер земельної 

ділянки - 7124982500:01:004:0194, площа 0,1088 га, цільове призначення – для 



будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та належить Бовту Роману Сергійовичу, присвоїти 

адресу: вул. Г. Є. Буркацької, буд. 1, с. Геронимівка, Черкаського району 

Черкаської області. 

4. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна, який розташований на 

земельній ділянці площею 0,2837 га, цільове призначення – для ведення 

особистого селянського господарства, розташований в с. Дубіївка по                    

вул. Гайова, 44 та належить Танцюрі Галині Костянтинівні на адресу:                    

вул. Гайова, буд. 42, с. Дубіївка, Черкаського району Черкаської області. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконкому     

Шпак Н. А. 

 

 

Сільський голова                                        Олег ГРИЦЕНКО 


