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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від “25  ” вересня  2012 року      №  792 
 

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: 

Дуброву Володимиру Іллічу, Дубровій Лідії Григорівні  на житловий 
будинок з господарськими будівлями та спорудами по вул. Маріупольській, 6  
в  м. Кіровограді на праві приватної спільної сумісної власності; 
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Кукліній Олені Юріївні на квартиру № 28 по вул. Калініна, 32, 

корп. 3 в м. Кіровограді; 
Демехіній Ларисі Михайлівні, Єрьоміній Тетяні Михайлівні, 

Демьохіній    Олені Валеріївні, Демехіну Сергію Валерійовичу  на квартиру 
№ 14 по вул.  В’ячеслава Чорновола, 36 в м. Кіровограді на праві приватної 
спільної сумісної власності; 

Лізогуб Людмилі Петрівні на квартиру № 77 по вул. Яновського, 155 в 
м. Кіровограді; 

Тимофєєву Володимиру Михайловичу на   садовий  будинок   з   
господарськими будівлями   та    спорудами   на   ділянці   № 123  в  садовому 
товаристві  “50 років Жовтня”  в  м. Кіровограді; 

Шаларю Сергію Олексійовичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Середньому, 31  в  м. Кіровограді; 

Шибко Тамарі Миколаївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Ковпака, 7-а в  м. Кіровограді; 

Шейніній   Тетяні    Миколаївні    на   37/50    ч.    домоволодіння по 
пров. Госпітальному 3-му, 24   в  м. Кіровограді; 

Безуглій    Анастасії    Іванівні    на   13/50    ч.     домоволодіння по 
пров. Госпітальному 3-му, 24   в  м. Кіровограді; 

Бодюлу Олександру Васильовичу на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по пров. Новгородському 1-му, 9/6 
в  м. Кіровограді; 

Тичині Світлані Володимирівні на житловий будинок з 
господарськими    будівлями    та     спорудами     по вул. Херсонській, 112 в  
м. Кіровограді; 

Демешку Володимиру Сергійовичу на  садовий  будинок  з 
господарськими будівлями   та    спорудами    на    ділянках    №   56, 58  в  
садівницькому товаристві   “Дружба”   в    м.    Кіровограді,   з  присвоєнням  
номера  56; 

Палій Меланії Вікторівні на житловий будинок з господарськими    
будівлями    та     спорудами     по вул. Вологодській, 27/14 в  м. Кіровограді; 

Руденко   Галині    Миколаївні на квартиру № 38 по вул. Комарова,15 в 
м. Кіровограді; 

Боровику Андрію Миколайовичу на  садовий  будинок  з 
господарськими будівлями   та    спорудами    на    ділянках    №   17, 19  в  
садівницькому товаристві   “Дружба”   в    м.    Кіровограді,   з  присвоєнням  
номера  17; 

Маленку Івану Степановичу на житловий будинок з господарськими    
будівлями  та спорудами  по вул. Районний Бульвар, 44 в  м. Кіровограді; 

Борщенко Вікторії Миколаївні на квартиру № 25 по вул. Волкова, 20, 
корп. 1 в м. Кіровограді; 

Панченко Ніні Григорівні  на житловий будинок з господарськими    
будівлями  та спорудами  по вул. Маршала Говорова, 30 в  м. Кіровограді; 

Степанову  Дмитру Валерійовичу на житлові будинки з 
господарськими   будівлями     та     спорудами      по      вул.     Авіаційній, 6 
в  м. Кіровограді; 
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Константіновій Галині Петрівні на квартиру № 4 по вул. Короленка, 2-а 
в м. Кіровограді; 
 Кашпуренко Наталії Леонідівні, Кашпуренку Володимиру Васильовичу 
на квартиру 1 по вул. Миру, 31 в м. Кіровограді на праві спільної часткової 
власності; 
 Івановій Аллі Володимирівні на квартиру № 78 по вул. Яновського, 155 
в м. Кіровограді; 
 Яневичу    Віктору       Пилиповичу       на       квартиру      №      3       по  
вул. Карабінерній, 15 в м. Кіровограді; 
 Безматерних     Валерію     Миколайовичу     на     квартиру     № 39    по  
вул. Леваневського, 1-а в м. Кіровограді; 
 Гайдук Любові Іванівні на квартиру № 44 по вул. Волкова, 9, корп. 3 в 
м. Кіровограді; 
 Коцюбинському Валентину Миколайовичу на   садовий  будинок  з 
господарськими будівлями   та    спорудами    на    ділянках    №   65, 76  в  
садовому товаристві   “Червона Зірка”   в    м.    Кіровограді,   з  присвоєнням  
номера  65; 
 Луньову Володимиру Сергійовичу на садовий  будинок  №   142  в  
садовому товаристві   “Червона Зірка”   в    м.    Кіровограді;   

Тарановській Ользі Павлівні  на   садовий  будинок   з   
господарськими будівлями   та    спорудами   на   ділянці   № 548  в  садовому 
товаристві  “Дружба”  в  м. Кіровограді; 

Нагорному Юрію Григоровичу на квартиру № 136 по вул. Героїв 
Сталінграда, 10 в м. Кіровограді; 

Фісенко Ірині Вікторівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Жовтневому, 11 в м. Кіровограді; 

Шевчук     Лілії     Григорівні     на     37/100     ч.     домоволодіння     по  
вул. Робочій, 11 в м. Кіровограді; 
 Ковальову  Сергію   Миколайовичу  на   63/100   ч.   домоволодіння   по  
вул. Робочій, 11 в м. Кіровограді; 
 Серіковій Галині Петрівні на 1/2  ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами по пров. Олександра Матросова, 13 
в м. Кіровограді; 
 Бойко Олені Петрівні  на 1/2  ч. житлового будинку з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Олександра Матросова, 13 в м. Кіровограді; 
 Юрченку Івану Афанасійовичу   на садовий будинок з надвірними 
будівлями № 493 в садівницькому товаристві «Дружба» в м. Кіровограді; 
 Дутці Ользі Олександрівні на садовий будинок з господарськими 
будівлями  та  спорудами  №  113 в  садовому  товаристві   «Червона Зірка»  в  
м. Кіровограді; 
 Потєхіній Марії Іванівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Горохова, 14 в м. Кіровограді; 
 Лихоті Любові Марківні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Степовому, 90-б в м. Кіровограді; 
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 Козюкову Володимиру Миколайовичу на житловий будинок по                 
вул. Ушакова,32 в м. Кіровограді; 
 Луговській    Людмилі    Іванівні    на     3/20    ч.     домоволодіння     по  
вул. Алтайській, 6 в м. Кіровограді; 
 Луговському   Олександру  Івановичу на    3/20  ч.  домоволодіння     по 
вул. Алтайській, 6 в м. Кіровограді; 
 Макутіній   Наталії   Михайлівні    на     7/10    ч.     домоволодіння     по  
вул. Алтайській, 6 в м. Кіровограді; 
 Счастливій    Оксані    Анатоліївні    на     квартиру    № 67 по 
проспекту Правди, 8, корп. 4  в м. Кіровограді; 
 Вереітіну Олександру Вячеславовичу на квартиру № 65 по                          
вул. Шатила, 3 в м. Кіровограді; 
 Кротенко Наталії Іванівні на квартиру № 40 по вул. Волкова, 10,      
корп. 5 в м. Кіровограді; 
 Ганчиній Тамілі Григорівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Костянтина Заслонова, 16 в м. Кіровограді; 
 Боровкову Святославу Миколайовичу на квартиру № 133 по                         
вул. Жовтневої революції, 20, корп. 1 в м. Кіровограді; 
 Шевченко Людмилі Василівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Саксаганського, 47 в м. Кіровограді; 
 Єлізарову Сергію Анатолійовичу  на 13/25 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. 20 років міліції, 4 в                      
м. Кіровограді; 
 Шостаку Олександру  Михайловичу на 9/25 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. 20 років міліції, 4 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 


