
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 23.12.2021  № 305 

с. Руська Поляна 

 

Про присвоєння та зміну адреси  

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 громадян Половинки В. М., Сватко Т. В., Варич Л. К. та 

Коломієць А. В., виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

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

с. Дубіївка по вул. Перемоги, 29,  Черкаського району Черкаської області та 

належить Велікан Катерині Петрівні, на адресу: вул. Перемоги, 27/1,                  

с. Дубіївка, Черкаського району Черкаської області та земельну ділянку 

обліковувати за вказаною адресою. 

2. Присвоїти об’єкту нерухомого майна, який належить Сватко Тетяні 

Володимирівні, а саме: житловому будинку «А-1»: кімната «2-2», кімната             

«2-3»; прибудова «А¹-1»; прибудова «а3» - відкрита веранда; гараж під літерою 

«В», вбиральня під літерою «К», літній душ під літерою «Л», огорожа під № 1, 

адресу: вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 50б, с. Руська Поляна, Черкаського 

району Черкаської області. 

3. Залишити об’єкту нерухомого майна, який належить Бровченку 

Володимиру Костянтиновичу, а саме: житловому будинку «А-1»: коридор              

«1-2»,  кімната «1-3», комора «1-4», кухня «1-5», прибудова «а»; прибудова 

«а1»; прибудова «а2» - відкрита веранда; погріб під літерою «Б», сараї під 

літерами «Г, Д, Ж», теплиця під літерою «З», огорожа під № 2, 3, 5, 

водоколонка під № 4, свердловина під № 7, адресу: вул. В’ячеслава Чорновола, 

буд. 50а, с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської області. 

4. Змінити адресу об’єкту будівництва, який розташований в с. Руська 

Поляна по вул. Покровська, 51, Черкаського району Черкаської області та 

належить Варич Любові Костянтинівні, на адресу: вул. Покровська, 53/1,                  

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

кадастровий номер 7124985200:02:003:1222 площею 0,0988 га, обліковувати за 

вказаною адресою. 



5. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна, який розташований в                        

с. Руська Поляна по вул. Небесної Сотні, 72, Черкаського району Черкаської 

області та належить Борисенку Валентину Андрійовичу, на адресу:                   

вул. Небесної Сотні, 74/1, с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської 

області та земельну ділянку, кадастровий номер 7124985200:02:004:0152 

площею 0,1911 га, обліковувати за вказаною адресою. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради, 

виконавчого комітету Шпак Н. А. 

 

 

 

Сільський голова                                                  Олег ГРИЦЕНКО 


