
        ПРОЕКТ 2034 

У К Р А Ї Н А 

 

             МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

            СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  «___»_________  2018 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», ст. 81 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 № 447 у садовому товаристві «Червона зірка» в      

м. Кропивницькому загальною площею  36,2  кв. м, який належить на праві 

власності Ободовському Михайлу Семеновичу на підставі свідоцтва про 

право власності від 10.03.2015 № 34662841 (витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності                            

від 10.03.2015  № 34683489), у жилий будинок з присвоєнням адреси:            

м. Кропивницький, садове товариство «Червона зірка», пров. Струмковий, 

будинок № 447.  

 

1.2 садовий будинок № 65 у садовому товаристві «Червона зірка» в            

м. Кропивницькому загальною площею  48,7 кв. м, який належить на праві 

власності Кирячок Людмилі Володимирівні згідно з договором купівлі-

продажу від 29.12.2016  № 1406 (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.12.2016                          

№ 77447200), у жилий будинок з присвоєнням адреси:  м. Кропивницький, 

садове товариство «Червона зірка»,  пров. Струмковий, будинок № 65. 
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1.3   садовий будинок № 377 у садовому товаристві «Червона зірка» в                               

м. Кропивницькому загальною площею  59,3  кв. м, який належить на праві 

власності Шульзі Альбіні Сергіївні згідно з витягом з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності                           

від 28.12.2016 № 77345973, у жилий будинок з присвоєнням адреси:                       

м. Кропивницький, садове товариство «Червона зірка», пров. Струмковий, 

будинок № 541. 

 

1.4   садовий будинок № 406 у садовому товаристві «Червона зірка» в 

м. Кропивницькому загальною площею  53,3 кв. м, який належить на праві 

власності Філатовій Світлані Володимирівні згідно з витягом з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності                           

від 27.09.2017 № 98673016, у жилий будинок з присвоєнням адреси:                 

м. Кропивницький, садове товариство «Червона зірка», пров. Струмковий, 

будинок № 406. 

 

1.5  садовий будинок  № 48 у садовому товаристві «Червона зірка» в      

м. Кропивницькому загальною площею 34,5 кв. м, який належить на праві 

власності Лопаті Юрію Миколайовичу згідно з договором купівлі-                  

продажу від 11.09.2012 № 1161 (витяг про державну реєстрацію прав                                    

від 15.12.2012 № 36750703), у жилий будинок з присвоєнням адреси:                           

м. Кропивницький, садове товариство «Червона зірка», пров. Струмковий, 

будинок № 48. 

 

1.6  садовий  будинок № 286 у садовому товаристві «Комунальник» в 

м. Кропивницькому, загальною площею 52,0 кв. м, який належить на праві 

власності  Стацик Ірині Миколаївні  згідно з договором купівлі-                   

продажу  від 15.09.2016  № 828 (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.11.2016                          

№ 74458086), у жилий будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, 

садове товариство «Комунальник», вул. Проліскова. будинок № 286. 

 

1.7  садовий будинок № 79 у садовому товаристві «Червона зірка» в                

м. Кропивницькому, загальною площею 44,8 кв.м, який належить на праві 

власності Філіній Ірині Вікторівні згідно з договором купівлі-                       

продажу  від 19.02.2016  № 64 (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.12.2016  № 74968458), 

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

товариство «Червона зірка», будинок № 79. 

 

1.8  садовий будинок № 242 у садовому товаристві «Червона зірка» в   

м. Кропивницькому, загальною площею 46,8 кв.м, який належить на праві 

власності Сіянку Анатолію Івановичу згідно з договором купівлі-                 

продажу   від 02.04.2014  № 150 (витяг з Державного реєстру речових прав на   

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.04.2014 № 19912664), 



3 

 

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

товариство «Червона зірка», пров. Липовий, будинок № 242. 

 

1.9  садовий будинок № 277 у садівницькому товаристві «Дружба» в    

м. Кропивницькому, загальною площею 42,9 кв.м, який належить на праві 

власності Кузьмічовій Аллі Володимирівні згідно зі свідоцтвом про право 

власності на нерухоме майно від 18.10.2011 (витяг про державну реєстрацію 

прав від 24.10.2011 № 31759509), у жилий будинок з присвоєнням адреси:               

м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба», пров. Лелеківський              

2-й, будинок № 25/277. 

 

1.10  садовий будинок № 381 у садовому товаристві «Червона зірка» в    

м. Кропивницькому, загальною площею 59,5 кв.м, який належить на праві 

власності Суріку Віталію Анатолійовичу згідно з витягом з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності                                 

від 11.01.2018 № 110343901, у жилий будинок з присвоєнням адреси:                  

м. Кропивницький, садове товариство «Червона зірка», пров. Ромашковий, 

будинок № 381. 

 

1.11  садовий будинок № 339 у садовому товаристві «Червона зірка» в    

м. Кропивницькому, загальною площею 91,4 кв.м, який належить на праві 

власності Смірнову Андрію Борисовичу згідно з витягом з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності                 

від 19.12.2016 № 76242723, у жилий будинок з присвоєнням адреси:                              

м. Кропивницький, садове товариство «Червона зірка», пров. Мармуровий, 

будинок № 339. 

 

1.12  садовий будинок № 388 у садовому товаристві «Червона зірка» в    

м. Кропивницькому, загальною площею 44,6 кв.м, який належить на праві 

власності Гульку Руслану В’ячеславовичу згідно зі свідоцтвом про право 

власності від 24.09.2014  № 27249827 (витяг з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.09.2014               

№ 27249923, у жилий будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, 

садове товариство «Червона зірка», пров. Ромашковий, будинок № 388. 

 

1.13  садовий будинок № 49 у садовому товаристві «50 років Жовтня» в    

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

власності Четвериковій Любові Миколаївні згідно з витягом з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності                 

від 07.02.2018 № 113093987, у жилий будинок з присвоєнням адреси:             

м. Кропивницький, садове товариство «50 років Жовтня», пров. Героїв, 

будинок № 49. 

 

 

 



4 

 

1.14  садовий будинок № 330 у садівницькому товаристві «Дружба» в    

м. Кропивницькому, загальною площею 65,1 кв.м, який належить на праві 

власності Чучуменку Володимиру Володимировичу згідно зі свідоцтвом про  

право власності на нерухоме майно від 05.12.2012 р. (витяг про державну 

реєстрацію прав від 10.12.2012  № 36626146), у жилий будинок з 

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

пров. Лелеківський 2-й, будинок № 25/330. 

 

1.15  садовий будинок № 333 у садівницькому товаристві «Дружба» в    

м. Кропивницькому, загальною площею 56,4 кв.м, який належить на праві 

власності Ломанову Михайлу Миколайовичу згідно з витягом з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності                  

від 27.12.2017 № 109153292, у жилий будинок з присвоєнням адреси:                             

м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба», пров. Лелеківський              

2-й, будинок № 25/333. 

 

1.16  садовий будинок № 474 у садівницькому товаристві «Дружба» в    

м. Кропивницькому, загальною площею 27,3 кв.м, який належить на праві 

власності Кучерявенку Олександру Миколайовичу згідно з договором 

купівлі-продажу від 24.12.2012 № 3841 (витяг з Державного реєстру 

правочинів від 24.12.2012 № 12370508), у жилий будинок з присвоєнням 

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

пров. Лелеківський 2-й, будинок № 25/474 

 

1.17  садовий будинок № 492 у садівницькому товаристві «Дружба» в    

м. Кропивницькому, загальною площею 64,5 кв.м, який належить на праві 

власності Тетеріну Віктору Леонідовичу згідно з витягом з Державного 

реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності                              

від 13.12.2017 № 107427129, у жилий будинок з присвоєнням адреси:                     

м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба», пров. Лелеківський     

2-й, будинок № 25/492. 

 

1.18  садовий будинок № 291 у садівницькому товаристві «Дружба» в    

м. Кропивницькому, загальною площею 66,8 кв.м, який належить на праві 

власності Петровій Жанетті Анатоліївні згідно з витягом з Державного 

реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності                                   

від 21.11.2017 № 104439967, у жилий будинок з присвоєнням адреси:                    

м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба», пров. Лелеківський                 

2-й, будинок № 25/291. 

 

1.19  садовий будинок № 294 у садівницькому товаристві «Дружба» в    

м. Кропивницькому, загальною площею 101,4 кв.м, який належить на праві 

власності Буніній Анні Юріївні  згідно зі свідоцтвом про право власності на 

нерухоме майно від 07.09.2010  (витяг про реєстрацію права власності                                   

від   07.09.2010   № 27238109),  у  жилий   будинок  з  присвоєнням  адреси:                     
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м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба», пров. Лелеківський                 

2-й, будинок № 25/294. 

 

1.20  садовий будинок № 482 у садівницькому товаристві «Дружба» в    

м. Кропивницькому, загальною площею 149,2 кв.м, який належить на праві 

власності Доленко Валентині Володимирівні згідно з договором дарування 

від 04.10.2016 № 362, у жилий будинок з присвоєнням адреси:                          

м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба», пров. Лелеківський                   

2-й, будинок № 25/482. 
 

1.21  садовий будинок № 447 у садівницькому товаристві «Дружба» в    

м. Кропивницькому, загальною площею 16,7 кв.м, який належить на праві 

власності Доленко Валентині Володимирівні згідно зі свідоцтвом про право 

власності від 24.02.2009 (витяг про реєстрацію права власності на нерухоме 

майно від 24.04.2009 № 21965627), у жилий будинок з присвоєнням адреси: 

м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба», пров. Лелеківський            

2-й, будинок № 25/447. 

 

1.22  садовий будинок № 642 у садівницькому товаристві «Дружба» в    

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

власності Немитченку Олександру Володимировичу згідно зі свідоцтвом про 

право власності від 03.03.2011 (витяг про державну реєстрацію прав                 

від 24.04.2009 № 21965627), у жилий будинок з присвоєнням адреси:                 

м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба», пров. Лелеківський               

2-й, будинок № 25/642. 

 

1.23  садовий будинок № 941 у садівницькому товаристві «Дружба» в    

м. Кропивницькому, загальною площею 50,2 кв.м, який належить на праві 

власності Немитченко Наталії Олександрівні згідно зі свідоцтвом про право 

власності від 03.03.2011 (витяг про державну реєстрацію права                          

від 15.03.2009 № 29297489), у жилий будинок з присвоєнням адреси:                         

м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба», пров. Лелеківський                 

2-й, будинок № 25/941. 

 

1.24  садовий будинок № 453 у садівницькому товаристві «Дружба» в    

м. Кропивницькому, загальною площею 75,3 кв.м, який належить на праві 

власності Яремчуку Сергію Миколайовичу згідно з витягом з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності               

від 05.05.2017 № 86509667, у жилий будинок з присвоєнням адреси:                         

м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба», пров. Лелеківський                 

2-й, будинок № 25/453. 

 

1.25  садовий будинок № 1060 у садівницькому товаристві «Дружба» в    

м. Кропивницькому, загальною площею 89,4 кв.м, який належить на праві 

власності   Живицькій   Валерії   Валеріївні  згідно  з  витягом  з  Державного  
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реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності               

від 06.12.2016 р. № 74895878, у жилий будинок з присвоєнням адреси:                         

м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба», пров. Лелеківський                 

2-й, будинок № 25/1060. 

 

1.26  садовий будинок № 400 у садовому товаристві «Червона зірка» в    

м. Кропивницькому, загальною площею 88,7 кв.м, який належить на праві 

власності Палюзі Сергію Олександровичу згідно з витягом  з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності                   

від 05.05.2018 № 122896567, у жилий будинок з присвоєнням адреси:                         

м.Кропивницький, садове товариство «Червона зірка», пров. Ромашковий, 

будинок 400. 

 

1.27  садовий будинок № 382 у садовому товаристві «Комунальник» в    

м. Кропивницькому, загальною площею 58,4 кв.м, який належить на праві 

власності Чередніченку Вадиму Вікторовичу згідно зі свідоцтвом про право 

власності на нерухоме майно від 23.03.2015 № 35303533  (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 23.03.2015 № 35303077), у жилий будинок з присвоєнням 

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

вул. Симиренківська, будинок № 382. 

 

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 Грабенка О.В.                          

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Жарова 24 95 85  
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