
                   
 

   МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

    ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  « 08 » жовтня 2019 року                         № 2901 

 

Про переведення садових (дачних)  

будинків у садових товариствах 

в м. Кропивницькому у жилі будинки   
        
 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 25, 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 № 126 у садовому товаристві «Громадська 

організація «Мікрорайон Садовий»  в м. Кропивницькому загальною    

площею  68,1  кв. м, який належить на праві власності Дубині Миколі 

Васильовичу на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 45343881 від 04.02.2019 

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

права власності від 04.02.2019  індексний номер витягу: 154903389), у жилий 

будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, садове товариство 

«Громадська організація «Мікрорайон Садовий», провулок Зірковий,                      

будинок № 126. 

1.2 садовий будинок № 916 у садовому товаристві «Комунальник» в            

м. Кропивницькому загальною площею  72,6 кв. м, який належить на праві 

власності Дровалюк Антоніні Олексіївні згідно з договором купівлі-продажу 

від 22.06.2012, № 4-440 (витяг про державну реєстрацію прав                                 

від 19.07.2012, № 34880690), у жилий будинок з присвоєнням адреси:                   

м. Кропивницький, садове товариство «Комунальник», провулок Грушевий, 

будинок № 916.  
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1.3   садовий будинок № 734 у садівницькому товаристві «Аграрник»  в                      

м. Кропивницькому загальною площею  62,2 кв. м, який належить на праві 

власності Іванченку Петру Леонідовичу згідно з рішенням про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 

43547710 від 18.10.2018, (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.10.2018, індексний 

номер витягу 141704544), у жилий будинок з присвоєнням адреси:                                        

м. Кропивницький, садівницьке товариство «Аграрник», провулок Гайовий, 

будинок № 734. 

 

1.4   садовий будинок № 1165 у садівницькому товаристві «Дружба» в    

м. Кропивницькому загальною площею  54,1  кв. м, який належить на праві 

власності Киреєвій Оксані Валеріївні на підставі рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 

46088573 від 22.03.2019 (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.03.2019  індексний 

номер витягу: 160596784, у жилий будинок з присвоєнням адреси:                             

м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба»,                                     

провулок Лелеківський 2-й, будинок № 1165. 

 

1.5   садовий будинок № 555/557 у садовому товаристві «Комунальник»  

в м. Кропивницькому загальною площею  124,1 кв. м, який належить на праві 

власності Ілясовій Олені Валеріївні на підставі рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 

45930085 від 13.03.2019 (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.03.2019  індексний 

номер витягу: 159353932), у жилий будинок з присвоєнням адреси:                            

м. Кропивницький, садове товариство «Комунальник», вулиця Хлібна,                                

будинок № 555. 

 

1.6 садовий будинок № 124 у садовому товаристві «Громадська 

організація «Садове товариство «Дар» в м. Кропивницькому загальною 

площею  47,2 кв. м, який належить на праві власності Бабаян Лідії Єфремівні 

згідно зі свідоцтвом про право власності від 07.02.2011 р. (витяг про 

державну реєстрацію прав від 14.02.2011 р., номер витягу: 28989946), у 

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

«Громадська організація «Садове товариство «Дар», вулиця Росинкова, 

будинок № 124. 

 

1.7   садовий будинок № 629/631 у садовому товаристві «Комунальник»  

в м. Кропивницькому загальною площею  193,6 кв. м, який належить на праві 

власності Смілянець Ларисі Олегівні на підставі рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 

46038280 від 20.03.2019 (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про  реєстрацію  права  власності   від 20.03.2019,  індексний 

номер    витягу:   160199010),   у   жилий   будинок   з   присвоєнням   адреси: 

  



       
3 

м. Кропивницький, садове товариство «Комунальник», вулиця Горобинова,                                

будинок № 629. 

 

1.8   садовий будинок № 30 у садовому товаристві «Громадська 

організація «Мікрорайон Садовий»  в м. Кропивницькому  загальною 

площею  30,05 кв. м, який належить на праві власності Марченко Світлані 

Валентинівні на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 39080427 від 02.01.2018 

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

права власності від 02.01.2018,  індексний номер витягу: 109766237), у жилий 

будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, садове товариство 

«Громадська організація «Мікрорайон Садовий», будинок № 30. 

 

1.9   садовий будинок № 493 у садовому товаристві «Комунальник»  в 

м. Кропивницькому загальною площею  30,2 кв. м, який належить на праві 

власності Татарчуку Віктору Івановичу на підставі договору купівлі-

продажу, від 13.07.2017 № 525 (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 13.07.2017,  індексний 

номер витягу: 91889687), у жилий будинок з присвоєнням адреси:                              

м. Кропивницький, садове товариство «Комунальник», вулиця Серпанкова,   

будинок № 493. 

 

1.10   садовий будинок № 42 у садівницькому товаристві «Дружба» в    

м. Кропивницькому загальною площею  117,7  кв. м, який належить на праві 

власності Марчук Ірині Петрівні на підставі рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 

46664197 від 26.04.2019 (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.04.2019  індексний 

номер витягу: 165053148), у жилий будинок з присвоєнням адреси:                             

м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба»,                                     

провулок Лелеківський 2-й, будинок № 42. 

 

1.11   садовий будинок № 116 у садовому товаристві «Громадська 

організація «Мікрорайон Садовий»  в м. Кропивницькому  загальною 

площею  102,0 кв. м, який належить на праві власності Школяровій Світлані 

Миколаївні на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 

(з відкриттям розділу), індексний номер: 47359884 від 14.06.2019 (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 14.06.2019,  індексний номер витягу: 170525131), у жилий 

будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, садове товариство 

«Громадська організація «Мікрорайон Садовий», провулок Зірковий,                       

будинок № 116. 

 

1.12   садовий будинок № 199 у садовому товаристві «Громадська 

організація «Мікрорайон Садовий»  в м. Кропивницькому  загальною 

площею  49,3 кв. м,  який  належить  на  праві  власності  Сафроновій  Тамарі 
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Миколаївні на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 

(з відкриттям розділу), індексний номер: 46776228 від 08.05.2019 (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 08.05.2019,  індексний номер витягу: 165933976), у жилий 

будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, садове товариство 

«Громадська організація «Мікрорайон Садовий», провулок Медовий,                        

будинок № 199. 

 

1.13   садовий будинок № 27/28 у садовому товаристві «Громадська 

організація «Мікрорайон Садовий»  в м. Кропивницькому  загальною 

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

Іванівні на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з 

відкриттям розділу), індексний номер: 30360859 від 07.07.2016                                     

(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 

суб’єкта від 21.05.2019, номер інформаційної довідки: 167296360), у жилий 

будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, садове товариство 

«Громадська організація «Мікрорайон Садовий»,    провулок Мальовничий, 

будинок № 27. 

 

1.14   садовий будинок № 455 у садовому товаристві «Комунальник»  в 

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

власності Іващенко Ксенії Вадимівні на підставі рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 

48111113 від 06.08.2019 (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2019, індексний 

номер витягу: 176988139), у жилий будинок з присвоєнням адреси: м. 

Кропивницький, садове товариство «Комунальник», вулиця Полунична, 

будинок № 455. 

 

1.15   садовий будинок № 60 у садівницькому товаристві «Дружба»  в 

м. Кропивницькому  загальною площею  85,0 кв. м, який належить на праві 

власності Штаньку Василю Івановичу на підставі рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 

48010813 від 30.07.2019 (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.07.2019,  індексний 

номер витягу: 175648601), у жилий будинок з присвоєнням адреси:                               

м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба»,                                         

провулок Лелеківський 2-й, будинок № 60. 

 

1.16   садовий будинок № 112 у садовому товаристві «Тюльпан»  в                 

м. Кропивницькому  загальною площею  29,8 кв. м, який належить на праві 

власності Федорову Олександру Володимировичу  на  підставі договору 

дарування від 03.04.2014 № 136 (витяг з Державного реєстру речових прав на  
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нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.04.2014, індексний 

номер витягу 19973556), у жилий будинок з присвоєнням адреси:                                

м. Кропивницький, садове товариство «Тюльпан», будинок № 112. 

 

1.17   садовий будинок № 75 у садовому товаристві «Громадська 

організація «Мікрорайон Садовий»  в м. Кропивницькому  загальною 

площею  53,1 кв. м, який належить на праві власності Майковичу Олексію 

Федоровичу  на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 48456943 від 30.08.2019 

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

права власності від 30.08.2019,  індексний номер витягу: 179261664) у жилий 

будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, садове товариство 

«Громадська організація «Мікрорайон Садовий», провулок Ромашковий, 

будинок № 75. 

 

 

 

Міський голова                    Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Жарова 24 95 85  

       


