
                          
 

   МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

    ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  06 жовтня  2020 року                        № 3537 

 

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 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: 

 

                 Перевести: 

 1)  садовий будинок № 75 у садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»  

в м. Кропивницькому загальною  площею  46,7  кв. м, який належить на  праві 

власності Шаргуленко Ірині Іванівні на підставі рішення про державну 

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

50625775 від 13.01.2020 (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності від 13.01.2020, індексний номер  витягу:  

196064014),  у   жилий   будинок   з   присвоєнням   адреси:                                           

м. Кропивницький, садівниче товариство «ім. Тимірязєва», вул. Салютна, 

будинок № 75; 

 2)  садовий будинок № 41 у садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»  

в м. Кропивницькому загальною  площею  45,0  кв. м, який належить на  праві 

власності Гришко Валентині Василівні на підставі рішення про державну 

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

50549478 від 02.01.2020 (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності від 02.01.2020, індексний номер  витягу:  

195448007),  у   жилий   будинок   з   присвоєнням   адреси:                                            

м. Кропивницький, садівниче товариство «ім. Тимірязєва», вул. Гранична, 

будинок № 41; 
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               3)  садовий будинок № 502 у садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» в 

м. Кропивницькому загальною площею 36,42  кв. м, який належить на  праві 

власності Кравченко Людмилі Олексіївні на підставі рішення про державну 

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

36466386 від 04.08.2017 (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності від 04.08.2017, індексний номер   витягу:   

93663042),   у   жилий   будинок   з   присвоєнням    адреси: м. Кропивницький, 

садівниче товариство «ім. Тимірязєва», вул. Дружня, будинок № 39; 

                4)  садовий будинок № 403 у садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» 

в м. Кропивницькому загальною площею 65,6 кв. м, який належить на праві 

власності Корнійчуку Руслану Вікторовичу на підставі свідоцтва про право 

власності на нерухоме майно від 07.12.2015, індексний номер: 49251150 (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 07.12.2015, індексний номер витягу: 49252251), у жилий будинок з 

присвоєнням адреси: м. Кропивницький, садівниче товариство «ім. Тимірязєва», 

вул. Салютна, будинок № 16; 

                5)  садовий будинок № 138 у садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» 

в м. Кропивницькому загальною площею 206,0  кв. м, який належить на  праві 

власності Назарову Леонтію Леонтійовичу на підставі свідоцтва про право 

власності на нерухоме майно від 09.08.2013, індексний номер: 7744296 (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 26.12.2019, індексний номер витягу: 195081431), у жилий будинок 

з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, садівниче товариство                               

«ім. Тимірязєва», вул. Дружня, будинок № 138; 

               6) садовий будинок № 61 у садовому товаристві «Громадська 

організація «Мікрорайон Садовий» в м.  Кропивницькому  загальною площею 

46,9 кв. м, який належить на праві власності Павлюку Миколі Леонідовичу на 

підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям 

розділу), індексний номер: 53363568 від 29.07.2020 (витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.07.2020, 

індексний номер витягу: 218472385), у жилий будинок з присвоєнням адреси: м. 

Кропивницький, садове товариство «Громадська організація «Мікрорайон 

Садовий», провулок Струмковий, будинок № 61; 

               7) садовий будинок № 132 у садовому товаристві «Громадська 

організація «Мікрорайон Садовий» в м. Кропивницькому  загальною                         

площею 44,7 кв. м, який належить на праві власності Марченку Миколі 

Олександровичу на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 51781195 від 26.03.2020 

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

права власності від 26.03.2020, індексний номер витягу: 205347298), у жилий 

будинок    з   присвоєнням    адреси:   м. Кропивницький,    садове    товариство  
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«Громадська організація «Мікрорайон Садовий» провулок Мармуровий, 

будинок № 132;  

8) садовий будинок № 842 у садовому товаристві «Комунальник» в                  

м. Кропивницькому загальною площею 36,6 кв. м, який належить на праві 

власності Розборській Олені Валентинівні на підставі рішення про державну 

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

45336224 від 02.02.2019 (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.02.2019, індексний 

номер  витягу:  154846845),  у   жилий   будинок   з   присвоєнням   адреси:  

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

будинок № 842; 

 9) садовий будинок № 853 у садовому товаристві «Комунальник» в                      

м. Кропивницькому загальною площею 17,9 кв. м, який належить на праві 

власності Вакулі Ользі Анатоліївні на підставі рішення про державну 

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

45254590 від 29.01.2019 (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.01.2019, індексний 

номер  витягу:  154237929),  у   жилий   будинок   з   присвоєнням   адреси: м. 

Кропивницький, садове товариство «Комунальник», вулиця Хлібна, будинок 

№ 853; 

 10)  садовий будинок № 663 у садовому товаристві «Комунальник» в             

м. Кропивницькому загальною площею 30,4 кв. м, який належить на праві 

власності Шевцову Сергію Олександровичу на підставі рішення про 

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

номер: 50533374 від 28.12.2019 (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.12.2019, індексний 

номер  витягу:  195342917),  у   жилий   будинок   з   присвоєнням   адреси:  

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

будинок № 663; 

 11)  садовий будинок № 180 у садовому товаристві «Будівельник» в                 

м. Кропивницькому загальною площею 90,7 кв. м, який належить на праві 

власності Горбачовій Наталії Миколаївні на підставі договору купівлі- 

продажу від 19.05.2016 №  451  у  жилий  будинок  з  присвоєнням  адреси:                  

м. Кропивницький, садове товариство «Будівельник», пров. Біанський, 

будинок № 180; 

 12) садовий будинок № 44 у садовому товаристві «Громадська 

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

площею 24,0 кв. м, який належить на праві власності Ярошенко Ользі 

Миколаївні на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 

(з відкриттям розділу), індексний номер: 38077735 від 11.11.2017 (витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 11.11.2017, індексний номер витягу: 103445259), у жилий 

будинок   з   присвоєнням   адреси: м. Кропивницький,  садове  товариство  
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«Громадська організація «Садове товариство «Дар», вулиця Стрілецька, 

будинок № 44. 

13) садовий будинок № 24 у садовому товаристві «Громадська 

організація    «Садівниче    товариство    «Восход»    в   м. Кропивницькому  

загальною площею 41,8 кв. м, який належить на праві власності Болтяну 

Віталію Васильовичу   на   підставі   рішення   про  державну   реєстрацію   

прав   та   їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 48355166                

від 22.08.2019 (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності від 22.08.2019, індексний номер витягу: 

178441427), у жилий будинок з присвоєнням адреси: м. Кропивницький, 

садове товариство «Громадська організація «Садівниче товариство «Восход», 

будинок № 24; 

 14)  садовий будинок № 351 у садівницькому товаристві «Дружба» в   

м. Кропивницькому загальною площею 31,4 кв. м, який належить на праві 

власності Кравчук Дані Володимирівні на підставі рішення про державну 

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

14726917 від 28.07.2014 (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.07.2014, індексний 

номер   витягу:   24795186),   у   жилий   будинок   з   присвоєнням    адреси: 

м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба», будинок № 351; 

 15)  садовий будинок № 57 у садівницькому товаристві  «Дружба»  в                 

м. Кропивницькому загальною площею 57,3 кв. м, який належить на праві 

власності Авер’янову Олександру Олександровичу на підставі рішення про 

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

номер: 46521426 від 17.04.2019 (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.04.2019, індексний 

номер  витягу:  163950786),   у   жилий   будинок   з   присвоєнням   адреси:  

м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба», будинок № 57; 

 16)  садовий будинок № 789 у садівницькому товаристві «Дружба» в      

м. Кропивницькому загальною площею 38,7 кв. м, який належить на праві 

власності Плясуновій Наталі Сергіївні на підставі рішення про державну 

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

50657946 від 15.01.2020 (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 15.01.2020, індексний 

номер  витягу:  196425068),   у   жилий   будинок   з   присвоєнням   адреси:  

м. Кропивницький, садівницьке товариство «Дружба», будинок № 789. 

 

 
 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

Ірина Жарова 35 83 51 
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