
 
У К Р А Ї Н А    

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від “_5_” березня  2012 року      № 185 
 

м. Кіровоград 
 

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: 

  Волку Андрію Андрійовичу на домоволодіння по                                           
вул. Чайковського, 65/119  в  м. Кіровограді; 
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 Сухнат Ганні Григорівні, Сухнату Олександру Михайловичу, Сухнату 
Сергію Михайловичу на   квартиру  № 1 по  вул. Дворцовій, 77  в                    
м. Кіровограді на праві спільної сумісної власності; 
 Струтинському Сергію Володимировичу на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами   по    пров. Дегтярьова, 12  в                     
м. Кіровограді; 
 Сабадаш Галині Михайлівні на житловий будинок по                                           
вул. Червоногірській , 2-к  в  м. Кіровограді; 
 Стратічуку Анатолію Миколайовичу, Стратічук  Катерині Антонівні  
на    житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами   по    
пров. Гранітному, 13 в м. Кіровограді на праві приватної спільної сумісної 
власності;   
 Плюшко Валентині Євгеніївні на   квартиру  № 174  по  вул. Маршала 
Конєва,5, корп. 2  в м. Кіровограді; 
 Войтюку Олександру Михайловичу на житловий будинок літ. «К» з 
господарськими   будівлями   та   спорудами   по   вул.   Леваневського,   53  в  
м. Кіровограді; 
 Бондаренко Вікторії Вікторівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Петра Левченка, 23 в м. Кіровограді; 
 Кондібору Юрію Миколайовичу, Кондібор Христині Юріївні, Кондібор 
Наталії  Іванівні  на    квартиру   №   71   по  вул.   Героїв   Сталінграда,   2    в  
м. Кіровограді на праві приватної спільної сумісної власності; 
 Булах Наталії Василівні на квартиру №77 по вул. Пацаєва, 4, корп. 2 в 
м. Кіровограді; 
 Головіру Віктору Олександровичу на квартиру № 6 по                        
вул. Дзержинського, 56 в м. Кіровограді; 
 Бочкарьову Олександру Івановичу на домоволодіння по                      
вул. Котовського, 86/2 в м. Кіровограді; 
 Панченку Юрію Васильовичу на квартиру № 196 по  вул. Жовтневої 
революції, 33 в  м. Кіровограді; 
           Грищуку  Сергію Федоровичу, Грищук Ларисі Василівні   на квартиру 
№ 112 по  вул. Академіка Корольова, 30 в  м. Кіровограді на праві приватної 
спільної часткової власності; 
 Дабіжі  Юлії Володимирівні на квартиру № 40 по  просп. Правди, 3, 
корп. 1 в  м. Кіровограді; 
 Сьорі  Оксані  Миколаївні  на  квартиру  №  74  по  вул.  Бєляєва,   12  в  
м. Кіровограді; 
 Почетову Валерію Миколайовичу на житловий будинок з 
господарськими    будівлями    та    спорудами    по   пров.   Курінному,   24  в  
м. Кіровограді; 
 Мещенко   Лідії   Тимофіївні   на   квартиру   №  184   по  вул. Маршала  
Конєва, 7 в м. Кіровограді; 
 Зелінській Ніні Володимирівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Середньому, 65 в м. Кіровограді;
 Прянічніковій    Тамарі    Казимирівні     на     житловий     будинок      з  
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господарськими       будівлями     та      спорудами     по     вул. Врубеля, 15     
в м. Кіровограді; 
 Уришу Олександру Миколайовичу на житловий будинок з 
господарськими      будівлями      та       спорудами     по    пров.   Тарана,  2-г 
в м. Кіровограді; 
 Хільковій Світлані Володимирівні на житловий будинок з 
господарськими  будівлями  та  спорудами  по  пров.   Олексіївському,   27   в  
м. Кіровограді; 
 Кривошеї Сергію Васильовичу на 1/2 ч.,  Кривошеї Оксані Борисівні на 
1/2 ч. квартири № 12 по вул. Генерала Родимцева, 92 в м. Кіровограді; 
 Лаппо-Постовій Галині Іванівні, Постовому Сергію Васильовичу на 
житловий    будинок     з    господарськими    будівлями    та    спорудами    по  
пров. Крутому, 37 в м. Кіровограді; 
 Коропаловій Любові Андріївні на   квартиру   №  134   по  вул. Героїв 
Сталінграда, 14, корп. 1 в м. Кіровограді; 

                   Руденку Андрію Михайловичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями  та  спорудами  по вул. Батарейній, 11 в м. Кіровограді; 
 Терзян Світлані Ованесівні, Терзяну Данилу Костянтиновичу, Терзяну  
Павлу Ованесовичу, Терзяну Георгію Ованесовичу  на 12/25 ч. секції № 10 
по вул. Академіка Корольова, 4 на праві спільної часткової власності по    
3/25 ч. кожному;   
 Циганенку  Андрію Олександровичу на 13/25 ч. секції № 10 по                 
вул. Академіка Корольова, 4. 
 Крамаренко Тетяні Василівні на 19/25 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами   по вул.  Покровській, 26/77 в         
м. Кіровограді; 
 Сульженко  Любові Василівні на 6/25 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами   по вул.  Покровській, 26/77 в            
м. Кіровограді; 
 Ніколенку Юрію Олексійовичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Менделєєва, 30/22 в м. Кіровограді; 
 Бондаренку Юрію Івановичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Добролюбова, 74 в м. Кіровограді; 
 Кузнєцовій Юлії Андріївні на квартиру № 11  по  пров. Училищному, 2  
в м. Кіровограді; 
 Співаковській Катерині Савеліївні на 27/50 ч. житлового будинку з 
господарськими   будівлями   та   спорудами   по   вул.   Кірова,    58 - а   в  
м. Кіровограді; 
 Полячку Олександру Івановичу  на 23/50 ч. житлового будинку з 
господарськими    будівлями    та    спорудами   по    вул.    Кірова,   58 - а   в  
м. Кіровограді;  
 Дегтярьовій Людмилі Іванівні на  квартиру  № 122 по                         
вул. Кропивницького, 8 в м. Кіровограді;  
 Гнатенку  Олександру   Івановичу   на   79/100   ч. житлового будинку з  
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господарськими   будівлями та   спорудами по    вул.     Гагаріна, 31/14       в 
м. Кіровограді;  
 Саіду Даніелю Каримовичу на 21/100 ч. житлового будинку з 
господарськими     будівлями      та      спорудами   по    вул.    Гагаріна, 31/14 
в м. Кіровограді;  
 Шатіло   Наталі   Леонідівні    на    квартиру  №  78 по вул. Гоголя, 131 
в м. Кіровограді;  
 Куценко Анастасії Леонтіївні на домоволодіння по вул. Кірова, 63 в      
м. Кіровограді; 
 Гайдаєнку   Леонтію     Івановичу   на 13/100 ч. житлового будинку з 
господарськими  будівлями  та   спорудами   по    по    вул.    Микитенка, 34 в 
м. Кіровограді; 
 Гайдаєнку    Вадиму    Леонтійовичу на 87/100 ч. житлового будинку з 
господарськими  будівлями  та   спорудами   по    по    вул.    Микитенка, 34 в 
м. Кіровограді;   
 Крюковій      Ларисі      Борисівні        на        квартиру          № 153      по         
вул. Дзержинського, 19  в  м. Кіровограді; 
 Кісельовій  Людмилі Борисівні  на  квартиру № 107 по вул. Космонавта 
Попова, 9, корп.3 в  м. Кіровограді; 
 Мореквас Ларисі Володимирівні, Мореквасу Костянтину Віталійовичу 
на квартиру № 127 по просп. Університетському, 17/2 в м. Кіровограді на 
праві спільної сумісної власності; 
 Ткаченко Ользі Степанівні  на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Художника Їжакевича, 9 в м. Кіровограді; 
 Сагун Раїсі Іванівні   на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Петра Левченка, 10-а в м. Кіровограді; 
 Сидорову    Миколі    Володимировичу     на     садовий      будинок      з 
господарськими будівлями та спорудами на  ділянці  № 211  в  садовому  
товаристві  “Червона Зірка”  у  м. Кіровограді; 
 Гросулу      Анатолію      Георгійовичу     на     житловий     будинок     з 
господарськими   будівлями   та   спорудами   по    вул.   Делегатській,   44    в  
м. Кіровограді; 
 Фірсову Миколі Івановичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Маршала Говорова, 3 в м. Кіровограді; 
 Украдиженку     Анатолію     Івановичу     на    житловий     будинок     з 
господарськими   будівлями   та   спорудами    по   вул.   Василя  Стуса, 8/19 в  
м. Кіровограді; 
  Недолужко Галині Дмитрівні, Недолужку Володимиру Григоровичу, 
Недолужку     Едуарду     Володимировичу     на     квартиру     №      122     по  
просп. Перемоги, 12, корп. 1 в м. Кіровограді на праві спільної сумісної 
власності. 
   
 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 секцію,  
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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 
 
 
 
 
 
 
 


