
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

           РІШЕННЯ 
від 27.09.2022 № 133   
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 Мороз Н. Ю., Барабаш І. Ю.,                 
Красюк С. М., Поліщука С. П. та Шиндер В. О. (діє за довіреністю), виконавчий 
комітет Руськополянської сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Перевести дачний будинок № 40, що розташований за адресою:                
вул. Руставі, с. Геронимівка, Черкаського району Черкаської області, який 
знаходиться в спільній частковій власності Мороз Наталії Юріївни  (витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності № 226636907 від 02.10.2020 року, виданий державним реєстратором 
виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району 
Черкаської області Савчук Ларисою Анатоліївною) та Барабаш Інни Юріївни  
(витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності № 226637275 від 02.10.2020 року, виданий державним 
реєстратором виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського 
району Черкаської області Савчук Ларисою Анатоліївною) у житловий будинок. 

2. Перевести дачний будинок № 41, що розташований за адресою:                
вул. Руставі, с. Геронимівка, Черкаського району Черкаської області, та 
належить Красюк Світлані Миколаївні (витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 226605381 від 
02.10.2020 року, виданий державним реєстратором виконавчого комітету 
Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області Савчук 
Ларисою Анатоліївною) у житловий будинок. 

3. Перевести дачний будинок № 42, що розташований за адресою:                
вул. Руставі, с. Геронимівка, Черкаського району Черкаської області, та 
належить Поліщуку Сергію Петровичу (витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 240538626 від 
15.01.2021 року, виданий державним реєстратором виконавчого комітету 



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

4. Перевести дачний будинок № 56, що розташований за адресою:                
вул. Руставі, с. Геронимівка, Черкаського району Черкаської області, та 
належить Шиндер Катерині Петрівні (витяг з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 306889545 від                             
09.08.2022 року, виданий державним реєстратором виконавчого комітету 
Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області Савчук 
Ларисою Анатоліївною) у житловий будинок. 

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

 
 
Сільський голова                                                                             Олег ГРИЦЕНКО 


	РІШЕННЯ

