
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 16.08.2021  № 182 

с.   Руська Поляна 

 

Про присвоєння та зміну адрес  

об’єктам нерухомого майна  

 

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

місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування території для 

містобудівних потреб та адрес об’єктам нерухомого майна, розглянувши заяви 

Корупятника С. О., Клим’юка О. Ю., Вдовіна М. І., Канави Л. І., Заремби Ф. М. 

та Калюжної Т. В., виконавчий комітет Руськополянської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна, який належить Корупятнику 

Сергію Олексійовичу згідно договору купівлі-продажу жилого будинку, 

посвідченого приватним нотаріусом Черкаського районного нотаріального 

округу Дудкою Ганною Іванівною  14.10.2004 року, зареєстрованого в реєстрі 

за № 4073, з адреси: вул. Сухомлинського, буд. 9/вул. Шкільна, буд. 78,                      

с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської області на адресу:                       

вул. Сухомлинського, буд. 9, с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської 

області та земельну ділянку біля домоволодіння обліковувати за вказаною 

адресою.  

2. Об’єкту нерухомого майна, який розташований на земельних ділянках 

площею 0,0276 га, кадастровий номер 7124985200:02:002:0583 та площею 

0,0398 га, кадастровий номер 7124985200:02:002:0581, і належить Клим’юку 

Олегу Юрійовичу, а саме: житловий будинок літ. «А1-1», мансардний поверх 

літ. «мс», підвал літ. «пд», зливна яма літ. № 1, огорожа № 2, присвоїти адресу: 

вул. Дорошенка, 23, с. Руська Поляна, Черкаський район, Черкаська область та 

земельні ділянки обліковувати за вказаною адресою.  

3. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна, який належить Вдовіну 

Миколі Іллічу згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом, 

посвідченого державним нотаріусом Черкаської районної державної 

нотаріальної контори Вороною О. О. 11.12.2002 року, зареєстрованого в реєстрі 

за № 5805, з адреси: вул. Пальохи/Б.Хмельницького, 16/17, с. Руська Поляна, 

Черкаського району Черкаської області на адресу: вул. Пальохи, буд. 12,                    

с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської області та земельну ділянку 

біля домоволодіння обліковувати за вказаною адресою.  

4. Об’єкту будівництва, який розташований на земельній ділянці площею 

0,0799 га, кадастровий номер 7124985200:02:003:0276, цільове призначення – 



для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд та належить Калюжній Тетяні Василівні, присвоїти адресу:                        

вул. Довженка, 7/1, с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської області та 

земельну ділянку обліковувати за вказаною адресою.  

5. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна, який належить Канаві Любові 

Іванівні згідно договору дарування будинку від 12.03.1982 року, 

зареєстрованого в реєстрі за № 39, з адреси: вул. Піщана, буд. 70, с. Руська 

Поляна, Черкаського району Черкаської області на адресу:                                       

вул. Пальохи, буд. 64/2, с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської 

області та земельну ділянку біля домоволодіння обліковувати за вказаною 

адресою.  

6. Об’єкту нерухомого майна, який розташований на земельній ділянці 

площею 0,1000 га, кадастровий номер 7124985200:02:002:0583, і належить 

Зарембі Федору Миколайовичу, а саме: житловий будинок літ. «А-1», 

прибудова літ. «а», сарай літ. «Д», сарай літ. «Е», сарай літ. «Ж», сарай літ. «З», 

сарай літ. «И», погріб літ. «М», літній душ літ. «Н», вбиральня літ. «П», сарай 

(тимчасовий) літ. «Р», хвіртка № 1, ворота № 2, огорожа № 4, свердловина № 6, 

колодязь ½ № 7, огорожа № 8, присвоїти адресу: вул. Перемоги, 61а, с. 

Дубіївка, Черкаський район, Черкаська область та земельну ділянку 

обліковувати за вказаною адресою.  

7. Об’єкту нерухомого майна, який розташований на земельній ділянці 

площею 0,2282 га, кадастровий номер 7124985200:02:002:0331, і належить 

Зарембі Федору Миколайовичу, а саме: житловий будинок літ. «Б-1», сарай літ. 

«В», літня кухня літ. «Г», погріб літ. «Л», сарай літ. «К», вбиральня літ. «О», 

навіс літ. «С», ворота № 3, огорожа № 5, огорожа № 9, присвоїти адресу:               

вул. Перемоги, 61, с. Дубіївка, Черкаський район, Черкаська область та 

земельну ділянку обліковувати за вказаною адресою.  

8. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконкому     

Шпак Н. А. 

 

Сільський голова                                                  Олег ГРИЦЕНКО 


