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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від “20” червня 2012 року      № 517 
 

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 
декларації про готовність об’єктів до експлуатації,  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: 
 Янкул Вірі Миколаївні  на житловий будинок з господарськими   
будівлями   та    спорудами    по      вул. Донецькій, 82/4   в м. Кіровограді; 
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 Сорокіній Лідії Онисимівні на житловий будинок з господарськими   
будівлями   та    спорудами    по      вул. Індустріальній, 57    в м. Кіровограді; 
 Пірогову    Олександру      Миколайовичу      на     квартиру № 10 по 
вул. Куйбишева, 2-д в м. Кіровограді; 
 Давиді Валентині Тимофіївні на житловий будинок з господарськими   
будівлями   та    спорудами    по      вул. Водоп’янова, 48-б в м. Кіровограді; 
 Вітряченку      Леоніду     Борисовичу    на    житловий будинок по      
вул. Колгоспній, 18 в м. Кіровограді; 
 Стоянову Анатолію Борисовичу на житловий будинок з  
господарськими будівлями та спорудами по вул. Григорія Журбинського, 50   
в  м. Кіровограді;   
 Настащук Інні Олександрівні на житловий будинок по                                        
вул. Народній, 51 в  м. Кіровограді;   
 Семенюку Юрію Петровичу на садовий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами на  ділянці №387 в садівницькому товаристві 
“Дружба”  в  м. Кіровограді; 
 Голуб  Вірі Іванівні на садовий будинок з  господарськими будівлями 
та спорудами на  ділянці №276 в садовому товаристві “Червона зірка”                   
в  м. Кіровограді; 
 Жученко Марині Олександрівні на житловий будинок з  
господарськими будівлями та спорудами  по   вул. Фурманова, 6                                      
в  м. Кіровограді; 
  Сергієнко Майї Василівні, Сергієнку  Євгену  Володимировичу на 
квартиру № 61  по вул. Преображенській, 6  в  м. Кіровограді; 
 Катіньовій Олені Володимирівні на квартиру № 24 по вул. Волкова, 16, 
корп. 3 в м. Кіровограді; 
 Тарапаці Тетяні Валентинівні на квартиру № 184 по вул. Жовтневої 
революції, 20, корп. 1 в м. Кіровограді; 
 Баграновській Любові Матвіївні на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Валентини Терешкової, 113 
в м. Кіровограді; 
 Юрченку Дмитру Володимировичу на житловий будинок з 
господарськими  будівлями  та  спорудами  по  вул.   Олександрійській,   50  в  
м. Кіровограді; 
 Коваленко Інні Аркадіївні на квартиру № 60 по вул. 50 років Жовтня, 8 
в м. Кіровограді; 
 Олейніченко Валентині Миколаївні на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами  по  пров.  Санаторному  1– му,  9  в  
м. Кіровограді; 
 Владиці Ользі Вікторівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Чугуєвській, 29 в м. Кіровограді; 
 Солодовченко Валентині Владиславівні на 1/2 ч. житлового будинку з 
господарськими   будівлями    та    спорудами   по    вул.    Українській,   22  в  
м. Кіровограді; 
 Долматовій Світлані Владиславівні на 1/2 ч. житлового будинку з 
господарськими   будівлями    та    спорудами   по    вул.    Українській,   22  в  
м. Кіровограді; 
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 Тріфановій Катерині Петрівні на квартиру № 79 по вул. Героїв 
Сталінграда, 14, корп. 1 в м. Кіровограді; 
 Столярову Костянтину Вікторовичу на житловий будинок з 
господарськими    будівлями     та    спорудами    по     вул.    Суворова,    8    в  
м. Кіровограді; 
 Сушиліну Василю Брониславовичу на житловий будинок з 
господарськими   будівлями   та   спорудами   по   пров.   Луговому  2-му,  5 в  
м. Кіровограді; 
 Андрієнку Олегу Юрійовичу на 79/100 ч. житлового будинку з 
господарськими   будівлями    та      спорудами    по    пров.  Свердлова, 88    в  
м. Кіровограді; 
 Калині Світлані Миколаївні на 21/100 ч. житлового будинку з 
господарськими   будівлями    та      спорудами    по    пров.  Свердлова, 88    в  
м. Кіровограді; 
 Бабіну Андрію Сергійовичу на садовий будинок з  господарськими 
будівлями та спорудами на  ділянці № 277 в садовому товаристві “Червона 
зірка” 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Штанько 24 95 85 


