
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

від 27.01.2023  №  

с. Руська Поляна 

 

Про присвоєння адрес 

об’єктам нерухомого майна  

 

 Відповідно до ч.б п.10 статті 30, ч.б п.2 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 Пилипенка В. І., Лаврика М. М., Лаврика М. М. та 

Борисенка В. Т., виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

1.       Об’єкту нерухомого майна, а саме: житловий будинок (прим. з 1-1 по                   

1-4, з 1-7 по 1-13) під літерою «А-2»,  підвал (прим. І, ІІ, ІІІ, VІІІ) під літерою 

«пд», прибудова (прим. ІХ, Х) під літерою «а», прибудова (прим. ХІ) під 

літерою «а3», ганок, сарай-гараж-літня кухня під літерою «Б2», навіс під 

літерою «б1», сарай під літерою «б2», навіс під літерою «Г», літній душ під 

літерою «Д», ворота з хвірткою № 1, огорожа № 5, яма зливна № 10, огорожа        

№ 11, хвіртка № 12, огорожа № 13, хвіртка № 14, огорожа № 15, огорожа № 16, 

огорожа № 17, який належить Пилипенку Володимиру Івановичу, присвоїти 

адресу: вул. Вернигори, буд. 71/1, с. Геронимівка, Черкаського району 

Черкаської області.  

2.       Об’єкту нерухомого майна, а саме: житловий будинок (прим. з 2-1 по                   

2-14) під літерою «А-2»,  підвал (прим. ІV, V, VІ, VІІ) під літерою «пд», 

прибудова (прим. 2-15) під літерою «а1», прибудова (прим. 2-16, 2-17) під 

літерою «а2», ганок, ганок, сарай-гараж-літня кухня під літерою «Б», сарай під 

літерою «б», навіс під літерою «В», огорожа № 2, ворота з хвірткою № 3, 

огорожа № 4, яма зливна № 7, яма зливна № 8, водоколонка № 9, яма зливна          

№ 18, хвіртка № 19, огорожа № 20, хвіртка № 21, хвіртка № 22, огорожа № 23, 

який належить Лаврику Михайлу Миколайовичу (1/3 частка у праві власності 

на нерухоме майно) та Лаврику Миколі Михайловичу (2/3 частки у праві 

власності на нерухоме майно), присвоїти адресу: вул. Вернигори, буд. 71/2,             

с. Геронимівка, Черкаського району Черкаської області.  

3. Об’єкту нерухомого майна, а саме: житловий будинок під літерою 

«Г»,  прибудова під літерою «г1», сарай-літня кухня під літерою «К», вбиральня 

під літерою «М», погріб під літерою «Л», хвіртка № 4, огорожа № 5, огорожа   



№ 9, хвіртка № 10, свердловина № 11, яма зливна № 12, який належить 

Борисенку Василю Тимофійовичу, присвоїти адресу: вул. Довженка, 4/1,                     

с. Руська Поляна, Черкаського району Черкаської області.  

4. Об’єкту нерухомого майна, а саме: житловий будинок під літерою 

«А»,  прибудова під літерою «а», прибудова під літерою «а1», прибудова під 

літерою «а2», веранда під літерою «а3», прибудова під літерою «а4», гараж під 

літерою «Д»,  сарай під літерою «Е», сарай під літерою «е1», погріб під літерою 

«Ж», вбиральня під літерою «З», огорожа № 2,  водоколонка № 3, ворота з 

хвірткою  № 6, огорожа № 7, яма зливна № 8, який належить Борисенку Василю 

Тимофійовичу, залишити адресу: вул. Довженка, 4, с. Руська Поляна, 

Черкаського району Черкаської області.  

5.       Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконавчого 

комітету Шпак Н. А. 

 

 

Сільський голова                                                                             Олег ГРИЦЕНКО 

 

 


