
 
У У К Р А Ї Н А    

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від “27_” березня  2012 року      № 235 
 

м. Кіровоград 
дм. Кіровоград 

Про оформлення права  власності на 
квартири, житлові та садові будинки    
з   господарськими   будівлями    та  
спорудами  
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 59  Закону  України  
“Про місцеве  самоврядування в Україні”, пунктом а розділу 8.1 Тимчасового 
положення про  порядок державної реєстрації  права власності та інших 
речових прав на нерухоме  майно,  затвердженого  наказом Міністерства  
юстиції  України    від 07.02.2002 р. № 7/5 (у редакції наказу Міністерства 
юстиції України від 28.07.2010 р. № 1692/5),  зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції  України  від 18.02.2002 р. № 157/6445, рішеннями виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 15 квітня 2008 року № 530  “Про 
затвердження Положення про порядок оформлення прав власності на 
нерухоме майно та Порядку встановлення тарифів на оформлення права 
власності на об’єкти нерухомого майна’’, від 13 квітня 2009 року № 530 “Про 
внесення змін до Положення про порядок оформлення прав власності на 
нерухоме майно, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 15 квітня 2008 року № 530”, розглянувши 
заяви організацій та  громадян міста про  оформлення права власності  на 
квартири, житлові та садові будинки з господарськими будівлями та 
спорудами, у зв’язку  з  проведенням будівництва, реконструкції,  
перерахунком  ідеальних часток,  відсутністю реєстраційних посвідчень та 
договорів про надання в безстрокове користування земельної ділянки в 
переліку правовстановлювальних  документів, на підставі яких  здійснюється 
державна реєстрація    прав    власності,   зняттям      житлових     будинків з 
балансу комунальних ремонтно-експлуатаційних    підприємств, враховуючи 
рішення виконкому  Кіровоградської  міської  ради про затвердження актів 
державної     приймальної  комісії  про  введення   в   експлуатацію  будинків,  
довідки житлово–будівельних  кооперативів  про  повну  сплату  пайових  
внесків,   виконком  Кіровоградської  міської  ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
   1. Оформити   право  власності з видачею свідоцтв про право власності: 

  Спориш Тетяні Олександрівні на домоволодіння по вул. Інгульській, 38  
в  м. Кіровограді; 
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  Плохотнюк Світлані Леонідівні на квартиру № 13 по                          

вул. Молодіжній, 23 в  м. Кіровограді;  
  Скакуну Григорію Іларіоновичу на житловий будинок з 

господарськими будівлями та спорудами по вул. Козакова, 76 в                    
м. Кіровограді; 

  Міхєєнку Володимиру Олександровичу на житловий будинок з 
господарськими  будівлями  та  спорудами  по  вул.  Пальміро  Тольятті,  94 в  
м. Кіровограді; 
 Шароварову Денису Вадимовичу на 37/100 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Глибка, 3 в м. Кіровограді; 
 Вереітіну Олександру Вячеславовичу на житловий будинок з 
господарськими   будівлями    та    спорудами    по   вул.   Соколівській,   4    в  
м. Кіровограді; 
 Ткаченко Ользі Григорівні на 13/25 ч. житлового будинку з 
господарськими    будівлями     та    спорудами    по   вул.    Канізькій,    50    в  
м. Кіровограді; 
 Шпак Валентині Олексіївні  на 12/25 ч. житлового будинку з 
господарськими    будівлями     та    спорудами    по   вул.    Канізькій,    50    в  
м. Кіровограді; 
 товариству  з  обмеженою  відповідальністю  “Фламінгус” на  квартиру   
 № 217 по вул. Кропивницького, 80 в  м. Кіровограді; 
 Радченко Ользі Сергіївні на житловий будинок з господарськими   
будівлями  та спорудами по вул. Делегатській, 51-а в м. Кіровограді; 
 Квотченко       Людмилі     Іванівні      на     квартиру     №   44      по 
вул. Яновського, 157 в  м. Кіровограді; 
 Аношкіну Миколі Івановичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Петровського, 66 в м. Кіровограді; 
 Соколовському Ігорю Романовичу на житловий будинок з 
господарськими     будівлями     та     спорудами    по вул. Полтавській, 67  в 
м. Кіровограді; 
 Пундяк Людмилі Василівні на житловий будинок з господарськими     
будівлями     та     спорудами    по вул. Петра  Левченка, 15 в м. Кіровограді; 
 Барковій Світлані Нечипорівні на житловий будинок з господарськими     
будівлями     та     спорудами    по вул. Енгельса,10 в м. Кіровограді; 
 Скляр Валентині Федорівні на квартиру  №  99   по вул.  Васнецова, 6  в  
м. Кіровограді; 
 Слепцовій Світлані Никифорівні на житловий будинок з 
господарськими     будівлями     та     спорудами    по  вул. Московській, 152 в 
м. Кіровограді; 
 Лізаку   Станіславу   Семеновичу   на   37/100   ч.  житлового будинку з 
господарськими  будівлями  та   спорудами   по   пров.  Херсонському,   25   в  
м. Кіровограді; 
 Лизак Тамарі Володимирівні  на   63/100   ч.  житлового будинку з 
господарськими  будівлями  та   спорудами   по   пров.  Херсонському,   25   в  
м. Кіровограді; 
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 Долгоєрову    Володимиру     Григоровичу    на    квартиру   №   150   по  
вул. Полтавській, 24, корп. 1 в м. Кіровограді; 
 Федорову Ігорю Юрійовичу на квартиру № 2 по вул. Великій 
Пермській, 13/1 в м. Кіровограді; 
 Снігур    Олені  Миколаївні  на  квартиру  №  38  по  вул.  Героїв 
Сталінграда, 26, корп. 1 в м. Кіровограді; 
 Бур’янському Василю Васильовичу на житловий будинок з 
господарськими       будівлями        та     спорудами    по  вул. Мінській,12  в 
м. Кіровограді; 
 Самойленку    Володимиру    Федоровичу    на    квартиру    №    36    по  
вул. Пацаєва, 3, корп. 3 в м. Кіровограді; 
 Ігнатьєву Сергію Олексійовичу на 1/2 ч., Ігнатьєву Анатолію 
Олексійовичу на 1/2 ч. квартири № 4 по вул. Пушкіна, 66 в м. Кіровограді; 
 Теліжняку Валерію Івановичу на садовий будинок з  господарськими 
будівлями та спорудами на  ділянці № 13 в садівницькому  товаристві 
“Дружба” в м. Кіровограді; 
 Ткаченку Олександру Миколайовичу на житловий будинок із 
надвірними будівлями по вул. Семена Палія, 13/36 в м. Кіровограді; 
  Янковській Олені Сергіївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями     та    спорудами    по    вул.    Богдана    Хмельницького,    160    в  
м. Кіровограді; 
 Данилюк Наталії Михайлівні на квартиру № 72 по вул. Ніжній 
П’ятихатській, 18 в м. Кіровограді; 
 Сємізарову Андрію Миколайовичу на житловий будинок з 
господарськими   будівлями   та    спорудами   по   вул.    Скульського,    8    в  
м. Кіровограді; 
 Жижі Тетяні Іванівні на 13/100 ч. домоволодіння по вул. Гоголя, 92  в 
м. Кіровограді; 
 Патютці  Валерії  Валеріївні на 1/4 ч. домоволодіння по вул. Гоголя, 92  
в     м. Кіровограді; 

Драбенюк Олені  Михайлівні  на 13/50 ч. домоволодіння по                
вул. Гоголя, 92  в м. Кіровограді; 

Гострик Людмилі Олексіївні, Хайченко Світлані Юріївні, Хайченку 
Дмитру  Олександровичу  на 1/20 ч. домоволодіння по вул. Гоголя, 92  в                 
м. Кіровограді на праві спільної часткової власності по 1/60 ч.; 

Кудіній Сусані  Дмитрівні  на 4/25 ч. домоволодіння по вул. Гоголя, 92  
в  м. Кіровограді; 
 Сакирко Наталії  Миколаївні  на 3/20 ч. домоволодіння по                              
вул. Гоголя, 92  в м. Кіровограді; 
 Ковалю Олександру Миколайовичу на житловий будинок з 
господарськими  будівлями та спорудами   по  вул. Харківській, 1-а в              
м. Кіровограді; 
 Красюку Анатолію Івановичу на 47/100 ч. житлового будинку з 
господарськими  будівлями та спорудами   по  вул. Кропивницького, 129/117 
в  м. Кіровограді; 
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 Кучеренку Володимиру  Михайловичу  на 37/50 ч. житлового будинку 
з господарськими будівлями та спорудами по вул. Генерала Родимцева, 102-в 
в  м. Кіровограді; 
 Арделяну Віктору Васильовичу   на 13/50 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами   по  вул. Генерала Родимцева, 102-в 
в  м. Кіровограді; 
 Білостоцькій Тамарі Степанівні на квартиру № 41 по  просп. Правди, 9, 
корп. 2 в  м. Кіровограді; 
  Гребенюк Тетяні Василівні  на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами   по вул. Степана Разіна, 20 в  м. Кіровограді.    
 Сілову Дмитру Миколайовичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами   по  пров. Ковпака, 5 в  м. Кіровограді; 
 Олійнику  Олегу  Євгенійовичу  на квартиру  №  56  по вул. Металургів,  34 в  
м. Кіровограді; 
 Швець Вікторії Юріївні на 2/3 ч., Швець Олені Дмитрівні на 1/3 ч. 
квартири № 4 по просп. Правди, 7, корп. 1 в м. Кіровограді; 
 Лободі Вадиму Івановичу на домоволодіння по вул. Профінтерна, 15 в  
м. Кіровограді; 
 Сандулу  Миколі  Івановичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами   по   вул. Водогінній, 65;  
 Саковичу Віталію Петровичу на квартиру № 86 по вул. Металургів, 23 
в м. Кіровограді; 
 Лєбєдєвій  Наталії  Миколаївні  на садовий будинок на  ділянці № 153  
в садовому товаристві “50 років Жовтня” в  м. Кіровограді; 
 Сухомлин Валентині Анатоліївні на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Зеленогірській, 31 в                  
м. Кіровограді.   
 
 2. Управлінню містобудування та архітектури направити дане рішення  
до ОКП “Кіровоградське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації”       
для підготовки документів і свідоцтв про право власності на квартири, 
житлові та садові будинки з  господарськими будівлями та спорудами, 
внесення відповідних змін до записів Реєстру прав власності на нерухоме 
майно.  
 
 
Міський голова                                                                О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 


