
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

       РІШЕННЯ 
від 05.08.2022 № 107  
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 Бугери А. Н., Зуболєя Р. В.,               
Роганової А. В. та Сагун В. В., виконавчий комітет Руськополянської сільської 
ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Перевести дачний будинок № 67, що розташований за адресою:                
вул. Руставі, с. Геронимівка, Черкаського району Черкаської області, та 
належить Бугері Андрію Несторовичу (витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 302831990 від 
16.06.2022 року, виданий державним реєстратором виконавчого комітету 
Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області Савчук 
Ларисою Анатоліївною) у житловий будинок. 

2. Перевести дачний будинок № 71, що розташований за адресою:                
вул. Руставі, с. Геронимівка, Черкаського району Черкаської області, та 
належить Зуболєю Роману Володимировичу (витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 252385417 
від 13.04.2021 року, виданий державним реєстратором виконавчого комітету 
Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області Савчук 
Ларисою Анатоліївною) у житловий будинок. 

3. Перевести дачний будинок № 18, що розташований за адресою:                
вул. Руставі, с. Геронимівка, Черкаського району Черкаської області, та 
належить Рогановій Анастасії Володимирівні (витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 208029903 
від 04.05.2020 року, виданий державним реєстратором виконавчого комітету 
Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області Савчук 
Ларисою Анатоліївною) і Сагуну Вадиму Вікторовичу (витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності                       
№ 208029723 від 04.05.2020 року, виданий державним реєстратором 



виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району 
Черкаської області Савчук Ларисою Анатоліївною) у житловий будинок. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
сільської ради, виконавчого комітету Шпак Н. А. 

 
 
Сільський голова                                                                             Олег ГРИЦЕНКО 


	РІШЕННЯ

