
                                                  ПРОЕКТ № 2496 

 

   МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  «___»_________  2019 року                        № _____ 

 

 

Про переведення садових (дачних)  

будинків у садових товариствах 

в м. Кропивницькому у жилі будинки   
        

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону 

України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення 

садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця 

проживання», статтею 8
1
 Житлового кодексу України, постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 321 «Про затвердження порядку 

переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним 

будівельним нормам, у жилі будинки», розглянувши заяви громадян про 

переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах в                             

м. Кропивницькому у жилі будинки, Міська рада міста Кропивницького  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.  Перевести: 

1.1 садовий будинок № 53 у садовому товаристві «Комунальник» в      

м. Кропивницькому загальною площею  47,7  кв. м, який належить на праві 

власності Чернезі Ользі Олександрівні на підставі рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 41242455 від 23.05.2018 

(витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності від 23.05.2018  індексний номер 124989585), у жилий 

будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, садове товариство 

«Комунальник», вул. Черешнева, будинок № 53.  

 

1.2 садовий будинок № 738-б у садівницькому товаристві «Дружба» в            

м. Кропивницькому загальною площею  76,5 кв. м, який належить на праві 

власності Янкулу Олександру Віталійовичу згідно з договором купівлі-

продажу від 27.10.2017 р. № 1214 (витяг з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.10.2017                             

№ 101767897), у жилий будинок з присвоєнням адреси:  м. Кропивницький, 

садівницьке товариство «Дружба», пров. Лелеківський 2-ий,                               

будинок № 738-б.                                                                                                                             
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1.3   садовий будинок № 22 у садовому товаристві «Червона зірка» 

(Громадська організація «Мікрорайон Садовий») в м. Кропивницькому 

загальною площею  167,7 кв. м, який належить на праві власності Поляковій 

Людмилі Леонідівні згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.01.2018 індексний 

номер 109935200, у жилий будинок з присвоєнням адреси:                                             

м. Кропивницький, садове товариство «Червона зірка» (Громадська 

організація «Мікрорайон Садовий»), вул. Колоскова, будинок № 22. 

 

1.4   садовий будинок № 270 у садівницькому товаристві «Дружба» в    

м. Кропивницькому загальною площею  18,6  кв. м, який належить на праві 

власності Костенко Олені Володимирівні згідно зі свідоцтвом про право 

власності на нерухоме майно від 22.06.2011 р., у жилий будинок з 

присвоєнням адреси: м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба», 

пров. Лелеківський 2-ий, будинок № 270. 

 

1.5   садовий будинок № 142 у садовому товаристві «Червона зірка» 

(Громадська організація «Мікрорайон Садовий») в м. Кропивницькому 

загальною площею  47,5 кв. м, який належить на праві власності Ткаченко 

Анні Юріївні згідно з договором купівлі-продажу від 26.12.2012 р. № 1533 

(витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності від 16.08.2018  індексний номер 134622628, у жилий будинок 

з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, садове товариство «Червона зірка» 

(Громадська організація «Мікрорайон Садовий»), пров. Мармуровий, 

будинок № 142. 

 

1.6   садовий будинок № 27 у садовому товаристві «Червона зірка» 

(Громадська організація «Мікрорайон Садовий») в м. Кропивницькому 

загальною площею  50,1 кв. м, який належить на праві власності Косенко 

Катерині Іванівні згідно зі свідоцтвом про право власності від 14.09.2015 р. 

№ 43805035, у жилий будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, 

садове товариство «Червона зірка» (Громадська організація «Мікрорайон 

Садовий»), пров. Мальовничий, будинок № 27. 

 

1.7   садовий будинок № 182 у садовому товаристві «Червона зірка» 

(Громадська організація «Мікрорайон Садовий») в м. Кропивницькому 

загальною площею  89,8 кв. м, який належить на праві власності Гедерім 

Юлії Костянтинівні згідно з  витягом з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.09.2018 р.  індексний 

номер 137145434, у жилий будинок з присвоєнням адреси:                                              

м. Кропивницький, садове товариство «Червона зірка» (Громадська 

організація «Мікрорайон Садовий»), пров. Медовий, будинок № 182. 

 

1.8   садовий будинок № 63 у садовому товаристві «Червона зірка» 

(Громадська організація «Мікрорайон Садовий») в м. Кропивницькому 

загальною площею  15,2 кв. м, який належить на праві власності Кузнєцовій  
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Олені Христофорівні згідно з  витягом з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.08.2018 р.  індексний 

номер 135283465, у жилий будинок з присвоєнням адреси:              

м. Кропивницький, садове товариство «Червона зірка» (Громадська 

організація «Мікрорайон Садовий»), пров. Струмковий, будинок № 63. 

 

1.9   садовий будинок № 12 у садівничому товаристві «Восход-1» 

(Громадська організація «Садове товариство «Восход-1») в                                         

м. Кропивницькому загальною площею  40,9 кв. м, який належить на праві 

власності Янковській Тетяні Миколаївні згідно з витягом з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності               

від 11.10.2018  індексний номер 141039606, у жилий будинок з присвоєнням 

адреси: м. Кропивницький, садівниче товариство «Восход-1» (Громадська 

організація «Садове товариство «Восход-1»), будинок № 12. 

 

1.10   садовий будинок № 113 у садовому товаристві «Червона зірка» 

(Громадська організація «Мікрорайон Садовий») в м. Кропивницькому 

загальною площею  65,2 кв. м, який належить на праві власності Дутка Ользі 

Олександрівні згідно зі свідоцтвом про право власності на нерухоме майно 

від 17.10.2012 р.  (витяг про державну реєстрацію прав від 06.11.2012 р.),                     

у жилий будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, садове 

товариство «Червона зірка» (Громадська організація «Мікрорайон Садовий»), 

пров. Зірковий, будинок № 113. 

 

1.11   садовий будинок № 358 у садовому товаристві «Червона зірка» 

(Громадська організація «Мікрорайон Садовий») в м. Кропивницькому 

загальною площею  34,4 кв. м, який належить на праві власності Поліщук 

Раїсі Олександрівні згідно з договором купівлі-продажу від 12.12.2017 р.                   

№ 859 (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності  від 12.12.2017, індексний номер 107167073),                     

у жилий будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, садове 

товариство «Червона зірка» (Громадська організація «Мікрорайон Садовий»), 

пров. Зірковий, будинок № 358. 

 

1.12   садовий будинок № 649 у садовому товаристві «Комунальник» в 

м. Кропивницькому загальною площею  68,9 кв. м, який належить на праві 

спільної часткової власності Сухому Борису Миколайовичу та Сухій Надії 

Сергіївні згідно з договором купівлі-продажу від 22.09.2016 р. № 1-665 

(інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна 

щодо об’єкта нерухомого майна від 27.09.2016 р. № 69033339), у жилий 

будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, садове товариство 

«Комунальник», будинок № 649. 
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1.13 садовий будинок № 817 у садовому товаристві «Комунальник» в 

м. Кропивницькому загальною площею  94,0 кв. м, який належить на праві 

власності Мороз Ганні Петрівні згідно з договором купівлі-продажу                       

від 23.03.2014 р. (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності), у жилий будинок з присвоєнням 

адреси: м. Кропивницький, садове товариство «Комунальник», будинок                  

№ 817. 

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища та заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 

 

 

 

Міський голова        А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Жарова 24 95 85  

       


