
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 03.06.2021  № 113  

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. Коваленка А. Г., Ішкової Ю. В., Пропадущого А. В., який 

являється адвокатом Буркацького Н. П. та Шинкаренка О. С., виконавчий 

комітет 

 

ВИРІШИВ: 

1. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна, який розташований в с. Руська 

Поляна по пров. Котовського, 9 та належить Коваленку Анатолію Григоровичу 

згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом, виданого державним 

нотаріусом Черкаської районної державної нотаріальної контори                  

Вороною О. О. 09.10.2001 року, серія АЕВ № 866475, зареєстрованого в реєстрі 

за № 4405, на адресу: вул. Гетьмана Мазепи, буд. 15, с. Руська Поляна, 

Черкаського району Черкаської області та земельну ділянку обліковувати за 

вказаною адресою. 

2. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна, а саме: житловому будинку з 

прибудовами літ. «А, а1, а2»; сарай-гараж-літня кухня літ. «Б», вбиральня               

літ. «Г», погріб літ. «В», огорожа № 1, 2, 4, 5, 6; водоколонка № 3, який 

розташований на земельній ділянці площею 0,1410 га, кадастровий номер 

7124985200:02:004:0539, цільове призначення – для ведення особистого 

селянського господарства та належить Коваленку Анатолію Григоровичу, з 

адреси: с. Руська Поляна, вул. Петровського/пров. Котовського, буд. 34/2, на 

адресу: вул. Майора Петріва, буд. 34, с. Руська Поляна, Черкаського району 

Черкаської області та вказану земельну ділянку обліковувати за адресою:              

вул. Майора Петріва, 34, с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської 

області. 

3. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна, який розташований в с. Руська 

Поляна по вул. Яблунева, 81 та належить Ішковій Юлії Володимирівні згідно 

свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим 

комітетом Руськополянської сільської ради 11.01.2010 року, серія САС            

№ 124878, на адресу: вул. Яблунева, буд. 81/1, с. Руська Поляна, Черкаського 



району Черкаської області та земельну ділянку обліковувати за вказаною 

адресою. 

4. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна, а саме: житловому будинку з 

прибудовою літ. «Б-1», «б», загальною площею 74,9 м², житловою площею             

45,4 м², погріб літ. «Г». сарай літ «Д», гараж літ. «Е», огорожа літ. «1,2», 

водоколонка літ «З», який розташований на земельній ділянці площею               

0,1800 га, кадастровий номер 7124982500:01:001:0773, цільове призначення – 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та належить Буркацькому Миколі Павловичу, з 

адреси: с. Геронимівка, вул. Благовісна, буд. 31, на адресу: вул. Благовісна,   

буд. 31/1, с. Геронимівка, Черкаського району Черкаської області та земельну 

ділянку обліковувати за вказаною адресою.  

5.  Присвоїти об’єкту нерухомого майна, а саме: житловому будинку               

літ.  «А-1» приміщення  1-1 площею 7,6 кв. м., приміщення 1-2 площею 17,8  кв. 

м., приміщення 1-7 площею 18,3 кв. м. загальною площею 49,8 кв. м., що 

складає 49,8 % будинку; господарським спорудам: ганок літ. «кр» 100% 

вартістю 94 гривень, вбиральня літ. «Б» 100% вартістю 398 гривень, 

водоколонка літ. «№1» 100% вартістю 364 гривень, замощення літ. «1» 50% 

вартістю 107 гривень, який розташований на ½ частині земельної ділянки 

площею 1,001 кв. м. та належить Шинкаренку Олександру Степановичу  згідно 

рішення Черкаського районного суду Черкаської області від 25.05.2006 року, 

справа №2-13-2006 року, адресу вул. Дружби, буд. 27/1, с. Руська Поляна, 

Черкаського району Черкаської області та земельну ділянку обліковувати 

вказаною за адресою.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконкому     

Шпак Н. А. 

 

 

Сільський голова                                                  Олег ГРИЦЕНКО 


