
 
  

У К Р А Ї Н А    
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від “24 ” жовтня2012 року      №882 
 

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: 
 Блохіній Катерині Василівні  на квартиру № 122  по                                         
вул. Куроп’ятникова, 27 в м. Кіровограді;  
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Гаврилову Василю Анатолійовичу, Гавриловій Ірині Григорівні, 
Гаврилову Олександру Васильовичу, Блохіній Катерині Василівні  на 
квартиру № 74 по    вул. Куроп’ятникова, 27 в м. Кіровограді на праві 
спільної сумісної власності; 

Глущенку Олександру Васильовичу, Глущенко Надії Іванівні, 
Глущенко Олександру Олександровичу на квартиру № 64  по                               
вул. Фрунзе, 18/21 в м. Кіровограді;  

Замуленко Ларисі Валентинівні на квартиру № 29  по  вул. Комарова, 3 
в м. Кіровограді;  

Санжарі Людмилі Захарівні, Санжарі  Віктору Савелійовичу, Санжарі 
Олегу Вікторовичу на квартиру № 86  вул. Героїв Сталінграда, 17 в                         
м. Кіровограді на праві спільної сумісної власності; 

Снігуру Віктору Андрійовичу    на  квартиру   №  31  по                      
вул. Кропивницького, 10 в м. Кіровограді; 

Ущапівському Руслану Васильовичу на квартиру № 110 по                    
просп. Перемоги, 6 в м. Кіровограді; 

Щепановському  Олексію  Павловичу на житловий  будинок  з  
господарськими  будівлями та спорудами по  вул. Маріупольській, 33/12 в         
м. Кіровограді; 

Недостоєвій Лілії Василівні  на 51/100 ч. житлового будинку  з  
господарськими    будівлями    та спорудами по вул. Слави, 15 в                  
м. Кіровограді;  

Чельнику Івану Васильовичу на 49/100 ч. житлового будинку з  
господарськими будівлями та спорудами по вул. Слави, 15 в  м. Кіровограді; 

Бєлєцькій Тетяні Вікторівні  на садові будинки з  господарськими   
будівлями   та   спорудами  на  ділянці  № 541 в садівницькому   товаристві    
“Дружба”  в  м. Кіровограді; 

Сергієнко Тетяні Анатоліївні на 4/5 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами по пров. Великовисківському, 25 в  
м. Кіровограді; 

Лапку Володимиру      Миколайовичу, Лапко Світлані Вікторівні,      
Лапку Миколі Володимировичу,    Кравцовій  Тетяні  Петрівні, Ткаченку 
Данилу  Віталійовичу на 14/25 ч.  житлового будинку з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Луганській, 23 в  м. Кіровограді в рівних 
частках кожному; 

Празднікову Павлу Миколайовичу на житловий будинок з 
господарськими  будівлями та спорудами по  вул. Тихій,14/26 в                             
м. Кіровограді; 

Хмельовій     Валентині     Іванівні       на       квартиру       №      2       по  
пров. Училищному, 6 в м. Кіровограді; 
 Осадчій Валентині Дмитрівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Червонозорівській, 23 в м. Кіровограді; 

Паламарчуку Володимиру Олександровичу на       квартиру       №      35       
по вул. Андріївській, 17/11 в м. Кіровограді; 
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Бєдєрєвій Аллі Іванівні на житловий будинок з господарськими  
будівлями та спорудами по  вул. Вінницькій,19 в  м. Кіровограді; 

Буцу Івану Івановичу на квартиру № 211 по вул. Героїв Сталінграда, 10 
в м. Кіровограді; 

Боровській Тетяні Іванівні на садовий будинок з  господарськими   
будівлями   та   спорудами  на  ділянці  № 69 в садівницькому   товаристві    
“Дружба”  в  м. Кіровограді; 

Касяну Миколі Васильовичу на садовий будинок на  ділянці  № 434 в 
садівницькому   товаристві    “Дружба”  в  м. Кіровограді; 

Соколову Сергію Миколайовичу на житловий будинок з 
господарськими   будівлями    та     спорудами     по     вул.    Тельмана, 61 в  
м. Кіровограді; 

Лелеці Лідії Іллівні на житловий будинок з господарськими  будівлями 
та спорудами по  пров. Межовому, 10  в  м. Кіровограді; 

Медяник Людмилі Павлівні, Медянику Андрію Анатолійовичу, 
Медянику Олександру Анатолійовичу на житловий будинок з 
господарськими    будівлями    та     спорудами    по  пров. Успенського, 1  в  
м. Кіровограді на праві приватної спільної сумісної власності; 

Кондратенко Тетяні Петрівні, Кондратенку Юрію Георгійовичу на 
квартиру № 145 по вул. Андріївській, 16 в м. Кіровограді на праві приватної 
спільної сумісної власності; 

Алєксандровій Раїсі Сергіївні на житловий будинок з господарськими  
будівлями та спорудами по  пров. Новозаводському, 5  в  м. Кіровограді; 

Афанасьєвій Ліні Григорівні на житловий будинок з господарськими  
будівлями та спорудами по  вул. Казанській, 4  в  м. Кіровограді; 

Осипенку Володимиру Вікторовичу на житловий будинок з 
господарськими    будівлями    та    спорудами по  вул. Галушкіна, 17/154  в  
м. Кіровограді; 

Сисоєвій       Катерині     Пилипівні    на    квартиру    №    3     по       
вул. Дзержинського, 35 в м. Кіровограді; 

Довгопол Тетяні Григорівні на квартиру  № 120   по   вул. Жовтневої 
революції, 20, корп. 1  в м. Кіровограді; 

Савченко Раїсі Петрівні на житловий будинок з господарськими    
будівлями    та    спорудами по  пров. Мінському, 4-б  в  м. Кіровограді; 

Торохтію Михайлу Григоровичу на квартиру № 134 по                         
вул. Шатила, 5, корп.1 в м. Кіровограді; 

Тимків Наталії Дмитрівні на квартиру № 17 по                                               
вул. Червонозорівській, 11/8 в м. Кіровограді; 

Диркач Віті Юріївні на житловий будинок з господарськими    
будівлями    та    спорудами  по  вул. Жуковського, 6  в  м. Кіровограді; 

Купінській Валентині Макарівні на житловий будинок з 
господарськими  будівлями  та  спорудами  по  вул.  Маршала  Говорова, 14 в  
м. Кіровограді; 
 Марченку Олександру Миколайовичу на житловий будинок з 
господарськими   будівлями    та   спорудами    по    вул.  Свободи,   13  -  а   в  
м. Кіровограді; 
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 Дорош Жанні Олексіївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Приморському, 6 в м. Кіровограді; 

Брюховецькій Галині Семенівні на житловий будинок з 
господарськими    будівлями    та    спорудами     по     вул.    Пляжній,   21    в  
м. Кіровограді; 
 Татарову    Олексію    Олександровичу     на     квартиру     №      68    по  
вул. Комарова, 15 в м. Кіровограді;  
 Андреєвій Зінаїді Павлівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Акмолінській, 60 в м. Кіровограді; 
 Цуркану  Валентину  Анатолійовичу  на  53/100  ч.  квартири  №  63  по  
вул. Волкова, 20, корп. 1 в м. Кіровограді; 
 Терещенку Юрію Григоровичу на садовий будинок на  ділянці  № 97 в 
садовому   товаристві    “Будівельник”  в  м. Кіровограді; 
 Погребняку Павлу Миколайовичу на житловий будинок з 
господарськими   будівлями    та   спорудами   по   вул.   Івана   Сірка,   34    в  
м. Кіровограді; 
 Титаренко Дар’ ї Юріївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Московській, 155 в м. Кіровограді; 
 Протас Наталії Олексіївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Тульській, 56 в м. Кіровограді; 
 Юрі Наталії Олександрівні на 8/25 ч. житлового будинку з  
господарськими  будівлями  та   спорудами   по   пров.   Поштовому,   1/86    в   
м. Кіровограді; 
 Полякову Ігорю Олександровичу на 17/25 ч. житлового будинку з 
господарськими   будівлями   та   спорудами   по   пров.   Поштовому,   1/86  в  
м. Кіровограді; 
 Войтович Олені Володимирівні на житловий будинок з 
господарськими  будівлями  та  спорудами  по   пров.  Вишняківському,  51  в  
м. Кіровограді; 
 Жабокрицькому   Руслану  Олександровичу   на   квартиру   №   107  по  
вул. Героїв Сталінграда, 28, корп. 1 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 
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