
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

         РІШЕННЯ 

від 05.10.2021  № 213 

с. Руська Поляна 

 

Про переведення дачних (садових)  

будинків у 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 заяву гр. Лещенка П. І., Хорошаєва О. С.,                     

Сергієць Л. І., Чмиха С. М. та Шпитько Н. В., виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Перевести дачний будинок № 2.11, що розташований за адресою: 

урочище «Тараскова», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Лещенку Петру Івановичу (витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності                   

№ 87150045 від 16.05.2017 року, виданий державним реєстратором 

Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради Черкаської 

області Великою Оленою Володимирівною) у житловий будинок. 

2. Перевести садовий будинок № 192, що розташований за адресою: 

садово-городній кооператив «Розвиток», Руськополянська сільська рада, 

Черкаського району Черкаської області, та належить Хорошаєву Олександру 

Сергійовичу (інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна 

щодо об’єкта нерухомого майна № 63422681 від 14.06.2016 року, видана 

державним реєстратором Управління економіки Черкаської районної державної 

адміністрації Черкаської області Буряком Юрієм Івановичем) у житловий 

будинок. 

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

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Сергієць Людмилі Іванівні (витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності                   

№ 218747016 від 03.08.2020 року, виданий державним реєстратором 



виконавчого комітету Свидівоцької сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Дудіною-Богдановою Катериною Олександрівною) у 

житловий будинок. 

4. Перевести дачний будинок № 19, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Чмиху Сергію Михайловичу (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 263404137 від 29.06.2021 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) у житловий 

будинок. 

5. Перевести дачний будинок № 13, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Шпитько Надії Володимирівні (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 240593870 від 15.01.2021 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) у житловий 

будинок. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

сільської ради, виконавчого комітету Шпак Н. А. 

 

 

Сільський голова                                                   Олег ГРИЦЕНКО 

 

 


