
 
У К Р А Ї Н А    

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від “14 ”лютого   2012 року      № 134 
 

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: 

  Жиленку Андрію Івановичу  на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами   по    вул. Осмьоркіна, 27 в  м. Кіровограді; 
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  Завадському Миколі Олександровичу на житловий будинок з 

господарськими     будівлями та спорудами   по  вул. Ксені Ерделі, 10/27 в               
м. Кіровограді; 

   Абраменко Людмилі Миколаївні  на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами   по  вул. Кузнецова, 49/5  в             
м. Кіровограді;   

  Вишневському Дмитру Дмитровичу  на садовий будинок на  ділянці    
№ 1029 в садівницькому товаристві “Дружба” в м. Кіровограді; 

  Федорченко Зінаїді Іванівні на житловий будинок з господарськими     
будівлями та спорудами   по  пров. Олексіївському, 65 в  м. Кіровограді; 

  Мачак      Оксані       Юріївні      на      житловий      будинок      по      
вул. Московській, 165-а в  м. Кіровограді; 

  Качурі Сергію Володимировичу на 37/100 ч.  житлового будинку з 
господарськими    будівлями      та        спорудами     по  вул. Чехова,  2/32 в  
м. Кіровограді;  

Курченко Тетяні Леонтіївні  на 63/100 ч.  житлового будинку з 
господарськими    будівлями      та        спорудами     по  вул. Чехова,  2/32 в  
м. Кіровограді; 

Клімковій Ларисі Борисівні на садовий будинок на  ділянці    № 157 в 
садовому товаристві “Червона зірка” в м. Кіровограді; 

Мірошниченко Інзі Станіславівні на 57/100 ч.  житлового будинку з 
господарськими    будівлями      та        спорудами     по  вул. Менделєєва, 47 в  
м. Кіровограді; 

Приваліхіній  Людмилі  Анатоліївні,  Упиренко  Валентині  
Анатоліївні, Юхименко Тетяні Анатоліївні на 43/100 ч.  житлового будинку з 
господарськими    будівлями      та        спорудами     по   вул. Менделєєва,  47 
в  м. Кіровограді в рівних частках кожному; 

Дворцову Валерію Степановичу на житловий будинок з 
господарськими  будівлями  та  спорудами  по  вул.  Чернишевського,  97 -а в  
м. Кіровограді; 

  Чижику Павлу Олексійовичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Далекосхідній, 6 в м. Кіровограді; 

  Голяченко Ользі Євгенівні на 77/100 ч.  житлового будинку з 
господарськими  будівлями      та        спорудами     по  вул. Марка Вовчка, 34 
в  м. Кіровограді; 

  Набоченко Олені Михайлівні на 23/100 ч.  житлового будинку з 
господарськими  будівлями      та        спорудами     по  вул. Марка Вовчка, 34 
в  м. Кіровограді; 

  Медвєдєвій Юлії Вячеславівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами   по вул. Єгорова, 66  в  м. Кіровограді;   

  Казначей Марині Євгенівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами   по  вул. Чайковського, 64/117 в  м. Кіровограді;   

  Гур’євій Зінаїді Федорівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами   по вул. Кіровоградській, 74 в  м. Кіровограді;   
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  Бабіцькому  Олександру Миколайовичу    на  квартиру  № 112 по      
вул. Героїв Сталінграда, 12 в м. Кіровограді; 

  Козакову Олександру Володимировичу на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами   по пров. Березовому, 2-а в             
м. Кіровограді; 

  Олійник Анжелі Василівні   на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами   по  вул. Яновського,105/1  в  м. Кіровограді; 

  Магді  Сергію Петровичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами   по вул. Краснодарській, 23 в  м. Кіровограді;   

Геращенко Любові Миколаївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами  по пров. Короткому, 2  м. Кіровограді; 

Шведчикову Олександру Володимировичу, Шведчиковій Тетяні 
Володимирівні  на  житловий будинок з господарськими    будівлями      та        
спорудами  по  вул. Чехова, 24  в  м. Кіровограді в рівних частках; 

Дубкову    Віктору     Володимировичу     на     квартиру     №     82  по 
вул. Васнецова, 6 в  м. Кіровограді; 

Хлівняку Миколі Петровичу на квартиру № 102 по вул. Пацаєва, 1/3 в 
м. Кіровограді; 

Яковцю Степану Сергійовичу на житловий будинок з господарськими  
будівлями та спорудами по вул. Воронцовській, 44 в м. Кіровограді; 

            Карась Валентині Григорівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Комарова, 81 в м. Кіровограді; 

  Вотінцевій Юлії Олександрівні  на   квартиру  № 24 по вул. Бєляєва, 12  
в  м. Кіровограді; 

  Жевніренко Валентині Андріївні на квартиру № 114 по                       
вул. Космонавта Попова, 20, корп. 1 в  м. Кіровограді; 

  Денисовій Любові Анатоліївні  на житловий будинок з господарськими     
будівлями та спорудами   по  вул. Тимірязєва, 31 в  м. Кіровограді; 

  Гордієнко Людмилі Олександрівні на квартиру № 3 по вул. Єгорова, 7, 
корп.1 в  м. Кіровограді;   

   Бєлоусовій Надії Миколаївні на квартиру № 42 по вул. Пацаєва, 4, 
корп. 2 в м. Кіровограді; 

  Самойлову Анатолію Івановичу на квартиру № 1 по вул. Лінія1-а, 2 в 
м. Кіровограді; 

  Баграновській Тетяні Валеріївні на житловий будинок з надвірними 
будівлями та спорудами по пров. Поштовому, 11 в м. Кіровограді; 

  Баграновському Віктору Миколайовичу на житловий будинок з 
надвірними      будівлями      та     спорудами     по пров. Поштовому, 11-а   в 
м. Кіровограді; 

  Смірновій Ларисі Федорівні на житловий будинок з надвірними 
будівлями та спорудами по вул. Леваневського, 27 в м. Кіровограді; 

  Чаплінській Ользі Францівні на квартиру № 62 по вул. Андріївській, 12 
в м. Кіровограді; 

   Коротєєву Миколі Миколайовичу на садовий будинок на ділянці № 266 
в садівницькому товаристві “50 років Жовтня” в м. Кіровограді; 
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  Степановій Світлані Іванівні на житловій будинок з господарськими 

будівлями та спорудами по вул. Добролюбова, 3 в м. Кіровограді; 
  Декайлу  Стефану  Володимировичу,   Декайлу   Сергію   Стефановичу, 

Декайло  Галині  Анатоліївні,  Сисак  Світлані  Стефанівні,  Кравченко  Марії 
Петрівні  на  житловий  будинок  з  господарськими  будівлями  та спорудами 

 по вул. Панфьорова, 23 в м. Кіровограді на  праві приватної спільної сумісної 
власності; 

  Рибальченку     Ігорю     Валентиновичу     на     квартиру     №     66     
по   вул. Полтавській, 81 в м. Кіровограді; 

Коваленку  Віктору  Петровичу  на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Краснодарській, 9 в м. Кіровограді; 

Гончаренко Галині Михайлівні на квартиру № 1 по вул. Героїв 
Сталінграда, 26, корп. 1 в м. Кіровограді; 

Пихтіній  Тетяні  Омелянівні  на  квартиру  №  67  по вул. Васнецова, 8 в  
м. Кіровограді; 
 Кіт  Михайлу Сергійовичу на   житловий   будинок  з    господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Василя Стуса, 10/22 в м. Кіровограді; 

Дубенко      Валентині      Володимирівні      на     житлові     будинки     з 
господарськими       будівлями      та   спорудами по вул. Петра Левченка, 16 в 
м. Кіровограді; 

Карлюгіній Ніні Федорівні на   житловий     будинок     з господарськими       
будівлями      та   спорудами по вул. Павлоградській, 11  в м. Кіровограді; 

         Чебановській     Натальї      Леонідівні      на       житловий     будинок     з 
господарськими       будівлями      та     спорудами    по    пров.  Мінському, 27 
в м. Кіровограді; 
 Гніденко     Галині      Михайлівні     на    квартиру  № 11 по вул.  Героїв 
Сталінграда, 17 в  м. Кіровограді; 
 Кривенко Надії Федорівні на  житловий     будинок     з господарськими       
будівлями та спорудами по  вул. Краснодонській, 21 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 
 
 
 
 
 
 
 
Штанько 
24-95-85 


