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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від “24” січня 2012 року      № 80 
 

м. Кіровоград 
 
Про оформлення  права  власності на 
житлові  будинки з  господарськими  
будівлями  та спорудами, садові будинки 
і квартири   
 

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 громадян міста про  оформлення права власності  на квартири та 
житлові будинки з господарськими  будівлями   та   спорудами і садові 
будинки,   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: 
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Дарман Раїсі Леонідівні на житловий будинок з господарськими 

будівлями та спорудами по вул. Олександра Матросова, 86 в м. Кіровограді; 
Левченку Анатолію Миколайовичу на 37/50 ч. житлового будинку з 

господарськими   будівлями   та    спорудами     по   вул. Воровського, 64/9 в 
м. Кіровограді; 

Тимофієнко Аллі Іванівні на 13/50 ч. житлового будинку з 
господарськими   будівлями   та    спорудами     по   вул. Воровського, 64/9 в 
м. Кіровограді; 

Литвин Олександрі Вікторівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Жовтневому,15 в м. Кіровограді; 

Фразісу Михайлу Георгійовичу на 17/100 ч. житлового будинку з 
господарськими     будівлями   та    спорудами     по   пров. Пушкіна,  2/14 в 
м. Кіровограді; 

Бублик  Ларисі Георгіївні на 23/100 ч. житлового будинку з 
господарськими     будівлями     та    спорудами     по   пров. Пушкіна,  2/14 в 
м. Кіровограді; 

Середі Олександру Вікторовичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Кропивницького, 81 в м. Кіровограді; 

Кондратюк Зінаїді Генадіївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Кропивницького, 79 в м. Кіровограді; 

Можному Володимиру Анатолійовичу на житловий будинок з 
господарськими   будівлями    та     спорудами     по    вул.    Багратіона,  39   в  
м. Кіровограді; 

        Нижнику Валерію Володимировичу на 53/100 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Глинки, 54 в м. Кіровограді; 

        Коваленко   Лідії    Михайлівні    на   47/100   ч.   житлового    будинку   з 
 господарськими будівлями та спорудами по вул. Глинки, 54 в м. Кіровограді; 
         Багаченко  Наталії Іванівні  на  1/2 ч., Багаченку  Олександру  

Миколайовичу на 1/2 ч. житлового  будинку з господарськими будівлями та 
спорудами  по   вул. Аерофлотській, 2/37 в  м. Кіровограді; 

         Шашковій   Ірині   Олександрівні на квартиру № 9 по вул. Єгорова,26 в 
м. Кіровограді; 

Смірновій Любові Юхимівні  на житловий будинок з господарськими   
будівлями  та спорудами по вул. Степанова, 12  в м. Кіровограді; 

         Устимчук Ганні Володимирівні на житловий будинок з господарськими    
будівлями    та    спорудами по пров. Катранівському, 5 в м. Кіровограді; 

  Головко Валентині Олексіївні на житловий будинок з господарськими    
будівлями    та    спорудами по вул. Володі Дубініна, 24 в м. Кіровограді; 

  Головко Валентині Олексіївні на житловий будинок з господарськими    
будівлями    та    спорудами по вул. Володі Дубініна, 24-а в м. Кіровограді; 

          Артеменко   Наталії   Павлівні   на   квартиру  №  2   по   вул.  Миру,   13  
в м. Кіровограді; 

           Дуці  Сергію Анатолійовичу на квартиру № 43 по вул. Маршала 
Конєва, 15 в м. Кіровограді; 

  Гончарову Михайлу Володимировичу  на садовий будинок на  ділянці  
№ 61 в садівницькому товаристві  “Дружба”  в  м. Кіровограді; 
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  Стеценку Анатолію Михайловичу   на  квартиру   №  59  по                 
вул. Кропивницького, 10 в м. Кіровограді; 

  Пришляк  Валентині Дмитрівні  на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Сєрова, 57  в                         
м. Кіровограді; 

  Тихоненко Тетяні Станіславівні  на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Краснопресненській, 5 в      
м. Кіровограді; 
 Горбуновій Світлані Василівні  на  житловий  будинок з 
господарськими       будівлями      та        спорудами     по вул. Парковій, 1  в  
м. Кіровограді; 

  Горбунову  Олександру  Володимировичу на  житловий  будинок з 
господарськими     будівлями        та         спорудами      по   вул. Парковій,1-а  
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 будинки з  господарськими будівлями та спорудами, садові будинки 
та внесення відповідних змін до записів Реєстру прав власності на нерухоме 
майно.  
 
Міський голова                                                                О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Штанько 
24-95-85 


