
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

        РІШЕННЯ 
від 24.11.2021  № 269 
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 Дьякова Д. С., Дьякової С. Є., 
Зінченка Р. І., Зінченко Л. Д., Химинець І. Д., Мельник С. В., Рибіцького О. Я. та 

Рибіцької І. С., виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Перевести дачний будинок № 14, що розташований за адресою: 
урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 
Черкаської області, та належить Дьякову Данилу Денисовичу (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 252115897 від 12.04.2021 року, виданий державним реєстратором 
виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем), Дьяковій Софії 
Денисівні (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності № 257909655 від 24.05.2021 року, виданий 

державним реєстратором виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області Сафроненком Володимиром 

Адольфовичем, Дьяковій Світлані Єгорівні (витяг з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 252115653 від 

12.04.2021 року, виданий державним реєстратором виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської області 

Сафроненком Володимиром Адольфовичем) та Дьякову Денису Сергійовичу 
(витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності № 252115584 від 12.04.2021 року, виданий державним 

реєстратором виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області Сафроненком Володимиром 

Адольфовичем) у житловий будинок. 
2. Перевести дачний будинок № 22, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 



Черкаської області, та належить Зінченку Руслану Івановичу (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 263721121 від 30.06.2021 року, виданий державним реєстратором 
виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) та Зінченко 

Людмилі Дмитрівні (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності № 263721242 від 30.06.2021 року, 

виданий державним реєстратором виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області Сафроненком 

Володимиром Адольфовичем) у житловий будинок. 
3. Перевести дачний будинок № 5, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 
Черкаської області, та належить Химинець Ігорю Дмитровичу (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 254146462 від 23.04.2021 року, виданий державним реєстратором 
виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) у житловий 

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

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 
Черкаської області, та належить Мельник Сергію Васильовичу (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 218764463 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 № 29, що розташований за адресою: 

урочище «Благодатне», Руськополянська сільська рада, Черкаського району 
Черкаської області, та належить Рибіцькому Олегу Ярославовичу (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 268896635 від 04.08.2021 року, виданий державним реєстратором 
виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Сафроненком Володимиром Адольфовичем) та Рибіцькій 

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

про реєстрацію права власності № 268897151 від 04.08.2021 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 


