
 
У К Р А Ї Н А    

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від “04 ” вересня 2012 року      №748 
 

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: 

Надутенко Анжелі Юріївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами   по вул. Тихій, 29 в  м. Кіровограді; 
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Лебідь Олександрі Пилипівні на житловий будинок  з господарськими     

будівлями та спорудами   по  вул. Добролюбова, 73 в  м. Кіровограді; 
Буліч      Наталі      Володимирівні        на        квартиру       №      1      по   

вул. Дзержинського, 94 в  м. Кіровограді; 
Шелест Людмилі Миколаївні  на   квартиру  № 153 по  вул. Жовтневої  

революції, 20, корп. 1 в  м. Кіровограді; 
Шаюку Ігорю Володимировичу на садовий будинок з господарськими 

будівлями та спорудами на  ділянці № 21 в садівницькому товаристві 
“Дружба”  в  м. Кіровограді; 

Гриценко       Раїсі       Афанасіївні       на      квартиру      №      38        по  
вул. Леваневського,1-б  в м. Кіровограді; 

Гребенчуку Юрію Федоровичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Котовського, 54 в  м. Кіровограді; 

Ніколенко      Світлані     Миколаївні      на      квартиру      №      23    по  
вул. Шевченка, 50/40 в м. Кіровограді; 

Кокошку Сергію Петровичу на житловий будинок з господарськими 
спорудами по вул. Береговій, 5 в м. Кіровограді; 

Смукович Людмилі Василівні на 1/2 ч. житлового будинку з 
господарськими   будівлями   та    спорудами    по  вул.    Некрасова,    44-а   в  
м. Кіровограді; 

Яцині Сергію Миколайовичу на 1/2 ч. житлового будинку з 
господарськими   будівлями   та    спорудами    по  вул.    Некрасова,    44-а   в  
м. Кіровограді; 
 Пастернаку Володимиру Миколайовичу на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Григорія Журбинського, 27 
в м. Кіровограді; 
 Новіченку Юрію Миколайовичу на житловий будинок з 
господарськими   будівлями   та   спорудами   по   вул.   Казанській,   14 - б   в  
м. Кіровограді; 
 Кислій Людмилі Михайлівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Валентини Терешкової, 175 в м. Кіровограді; 
 Лекарь Сарі Павлівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Шахтарській, 40 в м. Кіровограді; 
 Мельник Вікторії Анатоліївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Харківській, 45 в м. Кіровограді; 
 Донцовій Галині Василівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Вологодській, 1-а в м. Кіровограді; 

Баранову Ігорю Євгеновичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Дворцовій, 117/24 в м. Кіровограді; 

Василиненко Інесі Олегівні  на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Армійському, 6-а в м. Кіровограді; 

Яковцю Данилу Павловичу  на житловий будинок   з    господарськими 
будівлями    та      спорудами      по    вул.    Богдана     Хмельницького,     272 
в м. Кіровограді; 
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Приймак  Марії   Симонівні   на   садовий  будинок   з   господарськими 
будівлями   та    спорудами   на   ділянці   № 324  в  садівницькому товаристві 
“Дружба”  в  м. Кіровограді; 

Ковилецькому   Валерію      Олексійовичу,     Ковилецькій        Людмилі 
Олександрівні на квартиру № 11 по вул. Єгорова, 27 в м. Кіровограді на праві 
приватної спільної часткової власності; 
 Корнєєву  Андрію Миколайовичу,  Корнєєвій  Олені   Анатоліївні      на 
квартиру № 13 по вул. Добровольського, 7  в м. Кіровограді на праві 
приватної спільної сумісної власності; 
 Скрипніченку      Дмитру      Володимировичу     на квартиру № 4 по 
вул. Чигиринській, 20  в м. Кіровограді; 
 Акімовій    Ларисі      Михайлівні,    Тарасенко     Ганні      Михайлівні 
на 2/5 ч. житлового будинку з    господарськими будівлями    та      спорудами      
по    вул.    Січовій, 33 в м. Кіровограді в рівних частках; 
 Тарасенку     Віктору    Івановичу     на    3/5   ч.  житлового  будинку   з    
господарськими      будівлями      та       спорудами    по     вул.      Січовій,   33    
в  м. Кіровограді; 

Настасієнко Олені Миколаївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями    та     спорудами    по     вул. Інгульській, 55-а в м. Кіровограді; 

Кульбашному Станіславу Макаровичу на житловий будинок з 
господарськими будівлями    та     спорудами    по     пров. Курінному, 1-в в 
м. Кіровограді; 
 Матвієнко Серафимі Антонівні      на    3/4   ч.  житлового  будинку      з    
господарськими   будівлями   та       спорудами    по     вул.      Мічуріна, 53/80    
в  м. Кіровограді; 
 Картуновій   Галині     Дмитрівні      на    1/4   ч.  житлового  будинку   з    
господарськими   будівлями   та       спорудами    по     вул.      Мічуріна, 53/80    
в  м. Кіровограді; 
 Грабовській    Тетяні     Олександрівні       на    47/50   ч.  домоволодіння   
по     вул.  Дзержинського, 164 в  м. Кіровограді; 
 Чеботарьову     Дмитру    Олексійовичу     на    3/50   ч.    домоволодіння     
по     вул.      Дзержинського, 164 в  м. Кіровограді; 
 Павленко Тетяні Григорівні на квартиру № 156 по вул. Андріївській,12 
в м. Кіровограді; 
 Штомпелю Олександру Петровичу на квартиру № 150 по вул. Маршала 
Конєва, 13, корп. 2 в м. Кіровограді; 
 Шевченко  Галині  Арсентіївні  на  квартиру № 104 по вул. Космонавта 
Попова, 9, корп. 3 в м. Кіровограді; 
 Завгородній       Нелі      Миколаївні      на      квартиру      №      134    по  
вул. Кропивницького, 7, корп. 1 в м. Кіровограді; 
 Логвіновій     Валентині      Василівні      на     житловий     будинок      з 
господарськими   будівлями    та   спорудами   по   пров.   Херсонському, 79 в  
м. Кіровограді; 
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Нетребенку    Василю    Миколайовичу    на      житлові    м   

будинки      з господарськими    будівлями    та    спорудами   по    вул.  
Сумській,  28 – в   в м. Кіровограді; 
 Тютюненко Людмилі Петрівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Інтернаціональній, 27 в м. Кіровограді; 
 Мілютіну     Олександру      Івановичу     на      житловий     будинок     з 
господарськими   будівлями   та   спорудами   по   туп.  Рибальському,  2 - г  в  
м. Кіровограді;  
 Коженко Євгенії  Едуардовні на квартиру № 1 по пров. Фортечному, 27 
в м. Кіровограді; 
 Салієнко   Валентині   Іванівні   на   квартиру   №  138  по   вул.   Героїв 
Сталінграда, 26, корп. 1 в м. Кіровограді; 
 Лінчевському    Олегу    Георгійовичу     на     житловий      будинок     з 
господарськими   будівлями   та    спорудами    по    вул.    Красіна,    54/14    в  
м. Кіровограді; 
 Мельниковій  Світлані  Анатоліївні   на    садовий   будинок    №   48   в 
садовому товаристві «Червона Зірка» в м. Кіровограді; 
 Пеліпаці  Володимиру  Миколайовичу  на  квартиру № 4 по вул. Героїв 
Сталінграда, 11 в м. Кіровограді; 
 Ріпіній  Людмилі  Федорівні  на  квартиру  №  23  по  вул.   Кірова,  2  в  
м. Кіровограді; 
 Кузьмову  Артуру   Івановичу   на   квартиру  №  22  по  площі  Дружби 
народів, 5 в м. Кіровограді; 
 Литвиненко   Людмилі    Василівні   на   4/5  ч.     житлового  будинку  з  
господарськими    будівлями     та       спорудами     по      пров.  Лісному, 28-б 
в м. Кіровограді; 
 Аколішній   Любові  Михайлівні       на   1/5  ч.     житлового  будинку  з  
господарськими    будівлями     та       спорудами     по      пров.  Лісному, 28-б 
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 
 
 
 
 
 
Якименко  24 95 85 


