
                  ПРОЕКТ № 3315            

 

   МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

    П’ЯТНАДЦЯТА 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, 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 № *** у садовому товаристві «Громадська 

організація «Мікрорайон Садовий»  в м. Кропивницькому загальною    

площею  ***  кв. м, який належить на праві власності **** на підставі 

рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), 

індексний номер: *** від *** (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від ***  індексний номер 

витягу: ***), у жилий будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, 

садове товариство «Громадська організація «Мікрорайон Садовий», провулок 

***, будинок № ***. 

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

м. Кропивницькому загальною площею  *** кв. м, який належить на праві 

власності **** згідно з договором купівлі-продажу від ***, № **** (витяг 

про державну реєстрацію прав від ***, № ***), у жилий будинок з 

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

провулок Грушевий, будинок № ***.   
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1.3   садовий будинок № *** у садовому товаристві «Аграрник»  в                      

м. Кропивницькому загальною площею  *** кв. м, який належить на праві 

власності *** згідно з рішенням про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: *** від ***, (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від ***, індексний номер витягу ***), у жилий будинок з 

присвоєнням адреси:  м. Кропивницький, садівницьке товариство 

«Аграрник», провулок ***, будинок № ***. 

 

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

м. Кропивницькому загальною площею  ***  кв. м, який належить на праві 

власності *** на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: *** від *** (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від ***  індексний номер витягу: ***, у жилий будинок з 

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

провулок ***, будинок № ***. 

 

1.5   садовий будинок № *** у садовому товаристві «Комунальник»  в 

м. Кропивницькому загальною площею  *** кв. м, який належить на праві 

власності *** на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: *** від *** (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від ***  індексний номер витягу: ***), у жилий будинок з 

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

вулиця ***, будинок № ***. 

 

1.6 садовий будинок № *** у садовому товаристві «Громадська 

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

площею  *** кв. м, який належить на праві власності *** згідно зі свідоцтвом 

про право власності від *** (витяг про державну реєстрацію прав                            

від *** номер витягу: ***), у жилий будинок з присвоєнням адреси:                              

м. Кропивницький, садове товариство «Громадська організація «Садове 

товариство «Дар», вулиця ***, будинок № ***. 

 

1.7   садовий будинок № *** у садовому товаристві «Комунальник»  в 

м. Кропивницькому загальною площею  *** кв. м, який належить на праві 

власності *** на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: *** від *** (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про  реєстрацію  права  

власності   від ***,  індексний номер    витягу:   ***),   у   жилий   будинок   з   

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

вулиця ***, будинок № ***. 

1.8   садовий будинок № *** у садовому товаристві «Громадська 

організація «Мікрорайон Садовий»  в м. Кропивницькому  загальною 

площею  *** кв. м, який належить на праві власності *** на підставі рішення 
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про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), 

індексний номер: *** від *** (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від ***,  індексний номер 

витягу: ***), у жилий будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, 

садове товариство «Громадська організація «Мікрорайон Садовий», будинок 

№ ***. 

 

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

м. Кропивницькому загальною площею  *** кв. м, який належить на праві 

власності *** на підставі договору купівлі-продажу, від *** № *** (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності  від ***,  індексний номер витягу: ***), у жилий будинок з 

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

вулиця ***,   будинок № ***. 

 

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

м. Кропивницькому загальною площею  ***  кв. м, який належить на праві 

власності *** на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: *** від *** (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від ***  індексний номер витягу: ***, у жилий будинок з 

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

провулок ***, будинок № ***. 

 

1.11   садовий будинок № *** у садовому товаристві «Громадська 

організація «Мікрорайон Садовий»  в м. Кропивницькому  загальною 

площею  *** кв. м, який належить на праві власності *** на підставі рішення 

про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), 

індексний номер: *** від *** (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від ***,  індексний номер 

витягу: ***), у жилий будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, 

садове товариство «Громадська організація «Мікрорайон Садовий», провулок 

***, будинок № ***. 

 

1.12   садовий будинок № *** у садовому товаристві «Громадська 

організація «Мікрорайон Садовий»  в м. Кропивницькому  загальною 

площею *** кв. м,  який  належить  на  праві  власності  *** на підставі 

рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), 

індексний номер: *** від *** (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від ***,  індексний номер 

витягу: ***), у жилий будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, 

садове товариство «Громадська організація «Мікрорайон Садовий», провулок 

***, будинок № ***. 

 

1.13   садовий будинок № *** у садовому товаристві «Громадська 

організація    «Мікрорайон   Садовий»  в    м.   Кропивницькому    загальною  
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площею  *** кв. м, який належить на праві власності *** на підставі рішення 

про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), 

індексний номер: *** від ***,    (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 ***, номер інформаційної 

довідки: ***), у жилий будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, 

садове товариство «Громадська організація «Мікрорайон Садовий», провулок 

***, будинок № 27. 

1.14   садовий будинок № *** у садовому товаристві «Громадська 

організація «Мікрорайон Садовий»  в м. Кропивницькому  загальною 

площею  *** кв. м, який належить на праві власності *** на підставі рішення 

про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), 

індексний номер: *** від *** (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від ***, індексний номер 

витягу: ***), у жилий будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, 

садове товариство «Громадська організація «Мікрорайон Садовий», вулиця 

***, будинок № ***. 

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

м. Кропивницькому  загальною площею  *** кв. м, який належить на праві 

власності *** на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: *** від *** (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від ***,  індексний номер витягу: ***), у жилий будинок з 

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

провулок ***, будинок № ***. 

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

м. Кропивницькому  загальною площею  *** кв. м, який належить на праві 

власності ***  на  підставі договору дарування від *** № *** (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від ***, індексний номер витягу ***), у жилий будинок з 

присвоєнням адреси: м. Кропивницький, садове товариство «Тюльпан», 

будинок № ***. 

1.17   садовий будинок № *** у садовому товаристві «Громадська 

організація «Мікрорайон Садовий»  в м. Кропивницькому  загальною 

площею  *** кв. м, який належить на праві власності *** на підставі рішення 

про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), 

індексний номер: *** від *** (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від ***,  індексний номер 

витягу: ***) у жилий будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, 

садове товариство «Громадська організація «Мікрорайон Садовий», провулок 

***, будинок № ***. 

 

 

 

Міський голова                    Андрій РАЙКОВИЧ 


