
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

        РІШЕННЯ 

від 05.11.2021  № 261 

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 заяви громадян Коновалова Г. М., Литвин А. І.,                     

Носенка О. О., Кисіля С. Ю., Кисіль І. М., Коваль С. А., Кошлецького О. М., 

Астапенкової Л. М., Шульженко Н. В., Швеця Б. Т., Клименюк О. С.,                

Клінкова А. О., Марасіної І. І., Чернявської  О. В., Дудника Л. М., Дудник В. С., 

Буркута І. К., Чорної Ю. Б., Чорного О. В., Дехтяренка В. В., Дехтяренко М. М., 

Комісарова С. В., Стрій Н. В., Курінної Н. О., Шапочки С. С. та Сави А. В., 

виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

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

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Коновалову Григорію Миколайовичу (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 268904541 від 04.08.2021 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) у житловий 

будинок. 

2. Перевести дачний будинок № 2, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Литвин Аллі Ігорівні (витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності          

№ 245270696 від 22.02.2021 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) та Носенку 

Олександру Олександровичу (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності № 245270290 від 22.02.2021 

року, виданий державним реєстратором виконавчого комітету Руськополянської 



сільської ради Черкаського району Черкаської області Сафроненком 

Володимиром Адольфовичем) у житловий будинок. 

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

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Кисілю Сергію Юхимовичу (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 241405945 від 22.01.2021 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) та Кисіль Ірині 

Миколаївні (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності № 241405478 від 22.01.2021 року, виданий 

державним реєстратором виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області Сафроненком Володимиром 

Адольфовичем) у житловий будинок. 

4. Перевести дачний будинок № 7, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Коваль Світлані Анатоліївні (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 218775680 від 03.08.2020 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Свидівоцької сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Дудіною-Богдановою Катериною Олександрівною) та 

Кошлецькому Олександру Миколайовичу (витяг з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 218776467 від 

03.08.2020 року, виданий державним реєстратором виконавчого комітету 

Свидівоцької сільської ради Черкаського району Черкаської області Дудіною-

Богдановою Катериною Олександрівною) у житловий будинок. 

5. Перевести дачний будинок № 9, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Астапенковій Людмилі Миколаївні (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 218748464 від 03.08.2020 року, виданий державним реєстратором 

Свидівоцької сільської ради Черкаського району Черкаської області Дудіною-

Богдановою Катериною Олександрівною) у житловий будинок. 

6. Перевести дачний будинок № 10, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Шульженко Нелі Володимирівні (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 233786554 від 24.11.2020 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) у житловий 

будинок. 

7. Перевести дачний будинок № 11, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Швецю Богдану Тарасовичу (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 



власності № 239364172 від 30.12.2020 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) у житловий 

будинок. 

8. Перевести дачний будинок № 12, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Клименюк Олені Сергіївні (витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності              

№ 254174690 від 23.04.2021 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) у житловий 

будинок. 

9. Перевести дачний будинок № 15, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Клінкову Андрію Олександровичу (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 239357834 від 30.12.2020 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) у житловий 

будинок. 

10. Перевести дачний будинок № 16, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Марасіній Інні Іванівні (витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності                  

№ 239380327 від 30.12.2020 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) у житловий 

будинок. 

11. Перевести дачний будинок № 17, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Чернявській Ользі Володимирівні (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 263407197 від 29.06.2021 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) у житловий 

будинок. 

12. Перевести дачний будинок № 18, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Дуднику Леоніду Миколайовичу (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 242085060 від 28.01.2021 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) та Дудник 

Валерії Сергіївні (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності № 242085299 від 28.01.2021 року, виданий 



державним реєстратором виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області Сафроненком Володимиром 

Адольфовичем) у житловий будинок. 

13. Перевести дачний будинок № 20, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Буркуту Івану Костянтиновичу (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 263416026 від 29.06.2021 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) у житловий 

будинок. 

14. Перевести дачний будинок № 23, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Чорній Юлії Борисівні (витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності              

№ 268899716 від 04.08.2021 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) та Чорному 

Олегу Володимировичу (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності № 263507007 від 29.06.2021 року, 

виданий державним реєстратором виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області Сафроненком 

Володимиром Адольфовичем)  у житловий будинок. 

15. Перевести дачний будинок № 24, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Дехтяренку Віталію Васильовичу (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 263734849 від 30.06.2021 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) та Дехтяренко 

Марині Миколаївні (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності № 263735406 від 30.06.2021 року, 

виданий державним реєстратором виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області Сафроненком 

Володимиром Адольфовичем)  у житловий будинок. 

16. Перевести дачний будинок № 27, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Комісарову Сергію Володимировичу (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 268892503 від 04.08.2021 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) у житловий 

будинок. 

17. Перевести дачний будинок № 30, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 



Черкаської області, та належить Стрій Надії Василівні (витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності                 

№ 263965534 від 01.07.2021 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) у житловий 

будинок. 

18. Перевести дачний будинок № 32, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Курінній Наталії Олексіївні (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 263977697 від 01.07.2021 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) у житловий 

будинок. 

19. Перевести дачний будинок № 33, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Шапочці Сергію Сергійовичу (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 268914112 від 04.08.2021 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) у житловий 

будинок. 

20. Перевести садовий будинок, що розташований за адресою: урочище 

«Вілла де Люкс 3», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 

Черкаської області, та належить Саві Антону Васильовичу (витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності            

№ 267424007 від 26.07.2021 року, виданий державним реєстратором 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) у житловий 

будинок. 

21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

сільської ради, виконавчого комітету Шпак Н. А. 

 

 

 

Сільський голова                                                   Олег ГРИЦЕНКО 

 

 


