
 
У К Р А Ї Н А    

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від  27    грудня   2011 року                                     № 1267  
 

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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Усановій  Наталії Георгіївні на квартиру № 16  по вул. Волкова, 20, 

корп. 1 в м. Кіровограді; 
Хомутенку  Геннадію Івановичу  на житловий будинок з 

господарськими будівлями та спорудами по вул. Сурикова, 6; 
Деревецькому Сергію Михайловичу на житловий будинок з 

господарськими будівлями та спорудами по пров. Свердлова, 108  в                    
м. Кіровограді; 

Гуляєву Сергію Дмитровичу    на  квартиру  № 15 по вул. Героїв 
Сталінграда, 12 в м. Кіровограді; 

Старченко Анні Іванівні   на  квартиру   № 113 по  вул. Академіка 
Корольова, 3 в м. Кіровограді; 

Демченко Людмилі Олександрівні, Демченку Віктору Івановичу, Махині 
Анастасії Геннадіївні, Семеновій  Ларисі Вікторівні, Бринзі Олені Вікторівні, 
Сошенку Івану Павловичу  на   квартиру  № 56 по вул. Генерала Жадова, 21,         
корп. 3 в  м. Кіровограді  в рівних частках кожному; 

Кірічкову  Володимиру Іллічу  на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Сухумському, 16 в  м. Кіровограді; 

Сабадир  Олені  Миколаївні    на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Пимоненка, 7 в  м. Кіровограді; 

Теніченку Миколі Єфремовичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по  вул. Валентини Терешкової, 66  в                          
м. Кіровограді; 

Зубову Роману Вікторовичу на садовий будинок з  господарськими 
будівлями та спорудами на  ділянці №271 в садовому товаристві “Червона 
зірка”  в  м. Кіровограді; 
 Захарченку      Олександру       Юрійовичу,       Захарченко        Катерині  
Володимирівні  на  квартиру № 66   по  вул. Комарова, 52   в     м. Кіровограді 
в  рівних  частках; 

Хом’яку  Володимиру Яковичу  на   квартиру   № 20   по   вул.  Великій 
Перспективній, 17/10  в м. Кіровограді; 
 Панченку   Валентину   Миколайовичу,   Панченко   Людмилі   Іванівні,  
Панфіловій  Тамілі   Валентинівні  на   квартиру   № 14   по   вул. Гоголя, 106   
в м. Кіровограді на праві  приватної  спільної  сумісної  власності; 
 Чеботарю   Василю   Миколайовичу, Шкляровій Валентині  Миколаївні    
на  квартиру  № 3 по вул. Миру, 5  в  м. Кіровограді    на   праві   спільної   
часткової  власності по 1/2 ч. кожному; 
 Чеботарю   Василю   Миколайовичу, Шкляровій Валентині  Миколаївні  
на   квартиру  № 3-а   по  вул. Миру, 5   в   м. Кіровограді   на   праві  спільної  
часткової  власності по 1/2 ч. кожному; 

Довгань Надії Іванівні, Довганю Дмитру Васильовичу, Довганю Ігорю 
Васильовичу на квартиру № 3 по вул. 40-річчя Перемоги, 62  в м. Кіровограді 
на праві спільної часткової власності в рівних частках; 

Романовській Лідії Петрівні на 17/50 ч. житлового будинку з 
господарськими   будівлями    та спорудами по  вул.  Ленінградській, 85-а в  
м. Кіровограді; 
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Дубівці Олександру Петровичу на 17/50 ч. житлового будинку з 
господарськими   будівлями    та спорудами по  вул.  Ленінградській, 85-а в  
м. Кіровограді; 
 Громогласову  Олександру     Сергійовичу,     Громогласовій     Любові  
Валентинівні, Громогласову   Валентину   Олександровичу  на  квартиру  № 4 
по вул. Гоголя, 88/66  в м. Кіровограді  на праві спільної часткової власності 
в рівних частках; 

Кутулупенку   Олександру   Миколайовичу   на    квартиру № 52      по  
вул. Арсенія Тарковського, 12-а  в  м. Кіровограді; 
  Семененко  Зої  Олексіївні  на квартиру № 72 по  вул. Чигиринській, 2 в  
м. Кіровограді; 
 Кірікову    Євгенію     Владиславовичу     на    квартиру   № 23 по 
просп.  Перемоги,12, корп. 4 в м. Кіровограді; 
 Сергієнку      Валентину    Миколайовичу на 39/50 ч. житлового 
будинку з господарськими будівлями  та спорудами по  вул.  Київській, 59/61 
в  м. Кіровограді; 

Степановій     Надії      Леонідівні   на    11/50    ч. житлового    будинку   
з    господарськими   будівлями      та   спорудами    по  вул.  Київській, 59/61 
в  м. Кіровограді; 

Лєпіховій Світлані Вікторівні на    квартиру   № 20 по вул. Дворцовій, 66 
в м. Кіровограді; 

Сіненку Ігорю Михайловичу на 93/100 ч. домоволодіння по                           
вул. Колгоспній,33;  

Коршоку     Івану      Матвійовичу    та Коршок Валентині Іванівні на 
7/100 ч. домоволодіння по вул. Колгоспній,33 в рівних частках; 
 Ісаченку Євгенію Фалевичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Суворова,1 – г; 
 Король Людмилі Михайлівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Нейгауза, 22  в  м. Кіровограді; 
 Дормашову Володимиру Аркадійовичу на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Мінській, 68-а; 
 Удоту Олегу Сергійовичу  на   квартиру  № 89  по вул. Генерала 
Жадова, 21, корп.1   в  м. Кіровограді; 
 Чмаріну Максиму Сергійовичу  на   квартиру  № 30  по вул. Великій 
Перспективній, 10  в  м. Кіровограді; 

Ситнику  Леоніду  Федоровичу  на   квартиру   №   4  по  вул.  Маршала  
Конєва, 15 в м. Кіровограді; 
 Темченку Миколі Дмитровичу, Темченко Наталі Володимирівні на 
житловий    будинок    з    господарськими     будівлями    та    спорудами    по  
вул. Толстого, 23 на праві приватної спільної часткової власності в рівних 
частках кожному по 1/2   ч. в м. Кіровограді; 
 Клімко   Вірі   Іванівні   на   квартиру   №   56   по   вул.  Комарова,  3  в 
м. Кіровограді;  
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Радєвкіній Наталії Іванівні на житловий будинок з господарськими 

будівлями та спорудами по вул. Воронезькій, 53/21 в м. Кіровограді; 
         Кузьменко   Лоріті      Анатоліївні      на     квартиру   № 164  по                         
вул.  Андріївській, 16  в м. Кіровограді; 
 Грекову Василю Олексійовичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Шишкіна, 3 в м. Кіровограді; 
 Бахмачу       Євгенію      Степановичу      на      квартиру      №      5      по  
вул. Дзержинського, 56 в м. Кіровограді; 
 Бахмачу       Євгенію      Степановичу      на      квартиру      №      2      по  
вул. Дзержинського, 56 в м. Кіровограді; 
 Михайленко Ларисі Леонідівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Жовтневому, 1/129 в м. Кіровограді; 
 Панченку Леоніду Михайловичу на житловий будинок з 
господарськими   будівлями    та    спорудами   по  пров.   Травневому,   32   в  
м. Кіровограді; 
 Пацелі Анатолію Миколайовичу на житловий будинок з 
господарськими   будівлями    та    спорудами   по   пров.   Військовому,   3   в  
м. Кіровограді; 
 Заїцю Івану Івановичу на домоволодіння по вул. Нижній Прирічній, 7 в 
м. Кіровограді; 
 Бакаю Віктору Мефодійовичу на квартиру № 63 по вул. Маршала 
Конєва, 13, корп. 2 в м. Кіровограді; 
 Гурі Анатолію Миколайовичу на квартиру № 21 по вул. Металургів, 34 
в м. Кіровограді; 
 Ковбасюк Надії Семенівні на садовий будинок № 206 в садовому 
товаристві «Червона Зірка» в м. Кіровограді; 

Руденку  Петру   Федоровичу  на  квартиру  № 13  по вул. Гоголя, 101 в 
м. Кіровограді; 

 Нестеренко   Діні    Іванівні  на    житловий    будинок з господарськими   
 будівлями та спорудами по вул. Дем’яна Бєдного, 12 в м. Кіровограді; 

Горєвій  Ніні  Антипівні    на    квартиру   №   144   по   вул.   Космонавта  
Попова, 11, корп. 3 в м. Кіровограді; 

Дзядуху Василю Онисимовичу на житловий  будинок з господарськими  
будівлями та спорудами по вул. Каховській, 46 в м. Кіровограді; 
       Маленко Марії Федорівні на квартиру № 15 по вул. Бєляєва, 27, 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 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 


