
 
У К Р А Ї Н А    

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від “  26  ” грудня  2012 року      № 1102 

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,                 
від 13 квітня 2009 року № 530, розглянувши заяви 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: 
 Порхун Олені Анатоліївні на житловий будинок з господарськими  
будівлями  та     спорудами   по     вул. Глибка, 7/17   в   м. Кіровограді; 
 Фоменко Раїсі Петрівні на  2/3 ч., Фоменку Максиму Анатолійовичу на 
1/3 ч.  житлового  будинку  з  господарськими  будівлями   та   спорудами   по  
вул. Мінській, 80 в м. Кіровограді; 
 Деревінській Людмилі Володимирівні на житловий будинок  з 
господарськими    будівлями    та    спорудами   по    вул.    Мінській,  80 - а  в  
м. Кіровограді; 
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 Соколовій  Ірині     Олексіївні на садовий будинок з  
господарськими будівлями та спорудами на  ділянці № 64 в садовому 
товаристві “Червона зірка”  в  м. Кіровограді; 
 Яровій Галині Валентинівні на  квартиру   № 22  по   вул. Генерала 
Жадова, 20, корп. 2 в  м. Кіровограді; 
 Долі Володимиру Миколайовичу на житловий будинок з 
господарськими  будівлями  та     спорудами   по     вул. Садовій, 84 в                        
м. Кіровограді; 
 Даниловій Людмилі Євгенівні на житловий будинок з господарськими  
будівлями  та     спорудами   по     вул. Ватутіна, 31 в  м. Кіровограді; 
 Удовичку Віктору Івановичу на 81/100 ч., Каптьоловій Надії Андріївні 
на 19/100 ч. домоволодіння по вул. Дніпровській, 4 в  м. Кіровограді; 
 Смірновій Надії Іванівні  на 77/100 ч., Смірновій Аллі Іванівні на 
23/100 ч.   домоволодіння по  вул. Комарова, 69 в  м. Кіровограді; 
 Уховій Антоніні Миколаївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Ізмаїльській, 6 в м. Кіровограді; 
 Маньку Анатолію Сергійовичу на житловий будинок з господарськими  
будівлями та спорудами по пров. Військовому, 15 в м. Кіровограді; 
 Павлову Антону Володимировичу на житловий будинок по                         
вул. Херсонській, 113-а в   м. Кіровограді; 
 Баранову В’ячеславу  Ігоровичу на житловий будинок з 
господарськими    будівлями   та    спорудами    по       вул. Грушевського, 6-а 
в   м. Кіровограді; 
 Дмитрієву Сергію Ніканоровичу на житловий будинок з 
господарськими    будівлями   та спорудами по вул. Грушевського, 6-б           
в   м. Кіровограді; 
 Ливадній Валентині Анатоліївні на житловий будинок з 
господарськими    будівлями     та     спорудами по вул. Добролюбова, 7           
в   м. Кіровограді; 
 Охінченко Наталії Володимирівні на житловий будинок з 
господарськими    будівлями     та     спорудами по вул. Журбинського, 31            
в   м. Кіровограді; 
 Дуброву Ігорю Віталійовичу на  квартиру   № 14  по   вул. Героїв 
Сталінграда, 38 в  м. Кіровограді; 
 Бадовій Валентині Михайлівні  на садовий будинок з  господарськими   
будівлями   та   спорудами  на  ділянці  № 472 в садівницькому   товаристві    
“Дружба”  в  м. Кіровограді; 
 Якуніній Тіні Ісаївні  на садовий будинок з  господарськими   
будівлями   та   спорудами  на  ділянці  № 180 в садовому   товаристві    
“Урожай”  в  м. Кіровограді; 
 Ткаліч Марії Омельянівні  на садовий будинок з  господарськими   
будівлями   та   спорудами  на  ділянці  № 1045 в садівницькому   товаристві    
“Дружба”  в  м. Кіровограді; 
 Горобець Людмилі Василівні на житловий будинок з господарськими    
будівлями     та     спорудами по вул. Павлова, 14/40 в   м. Кіровограді; 
 Вергун Ірині Григорівні  на  квартиру  № 118  по   вул. Андріївській, 16  
в  м. Кіровограді; 
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 Самохваловій Надії Вікторівні  на 69/100 ч. житлового будинку з 
господарськими       будівлями        та         спорудами     по   вул. Садовій, 46    
в   м. Кіровограді; 
 Чайці Олександрі Вікторівні на 31/100 ч. житлового будинку з 
господарськими       будівлями        та         спорудами     по   вул. Садовій, 46    
в   м. Кіровограді; 
 Сидорченку Григорію Григоровичу на житловий будинок з 
господарськими      будівлями      та     спорудами    по    вул.    Керченській,13 
в   м. Кіровограді; 
 Верховському Олександру Петровичу на  квартиру  № 38  по                    
вул. Волкова, 9, корп. 2  в  м. Кіровограді; 
 Сікорській Валентині Олександрівні на житловий будинок з 
господарськими      будівлями      та       спорудами    по вул. Шахтарській, 79 
в   м. Кіровограді; 
 Рузмайкіній Ірині Вікторівні на 3/4 ч., Рузмайкіну Андрію 
Євгенійовичу на 1/4 ч. квартири № 80 по вул. Єгорова, 56 в м. Кіровограді; 
 Буюклі Олександру Петровичу на  квартиру  № 160  по вул. Гагаріна, 9  
в  м. Кіровограді; 
 Височинській     Світлані     Миколаївні      на     житловий     будинок  з 
господарськими    будівлями   та  спорудами    по     вул.  Братській,   22/18   в  
м. Кіровограді; 
 Ярощук   Людмилі     Володимирівні     на     житловий     будинок        з 
господарськими       будівлями      та      спорудами     по     вул.       Валентини 
Терешкової, 201/1 в м. Кіровограді; 
 Бойку    Володимиру   Миколайовичу   на   житловий     будинок        по     
вул.       Соколовській, 2-к  в м. Кіровограді; 
 Бойку    Володимиру   Миколайовичу    на     житловий     будинок     по     
вул.       Соколовській, 2-т  в м. Кіровограді; 
 Бойку    Володимиру   Миколайовичу    на     житловий     будинок        
по     вул.      Соколовській, 2-ж  в м. Кіровограді; 
 Бурченку Михайлу Леонідовичу на     житловий     будинок  по        
пров. Ватутіна, 15 в м. Кіровограді; 
 Аталяну Карену Самвеловичу на  житловий будинок  з господарськими    
будівлями та спорудами по вул.  Пальміро Тольятті, 95-в в м. Кіровограді; 

Гут Юлії Вікторівні на 79/100 ч. домоволодіння по вул.  Генерала 
Шумілова, 89/1 в м. Кіровограді; 

Глядешкіну Віталію Олександровичу на 4/5 ч.  житлового будинку  з 
господарськими      будівлями   та    спорудами     по     вул.  Жуковського, 24 
в м. Кіровограді; 

Ярмошевич Ганні Петрівні на 1/5 ч.  житлового будинку  з 
господарськими      будівлями   та    спорудами     по     вул.  Жуковського, 24 
в м. Кіровограді; 

Пономаренко Альоні Анатоліївні на  житловий будинок  з 
господарськими  будівлями  та   спорудами   по    пров.    Крутому,     34     в 
м. Кіровограді; 
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Пономаренко Альоні Анатоліївні на  житловий будинок  з 

господарськими  будівлями  та   спорудами   по    пров.    Крутому,     34-а     в 
м. Кіровограді; 

Кравченко Галині Петрівні  на  житловий будинок  з господарськими  
будівлями     та       спорудами     по      вул.     Архітектора Достоєвського, 3     
в м. Кіровограді; 

Войцеховській Діні Федорівні на житловий будинок  з господарськими  
будівлями та   спорудами  по   вул. Краснодарській, 27 в м. Кіровограді; 

Павліченку Миколі Павловичу на житловий будинок з господарськими  
будівлями  та     спорудами   по     пров. Степовому, 80-а   в   м. Кіровограді; 
 Полякову Олександру Миколайовичу, Полякову Миколі 
Миколайовичу на житловий будинок  з господарськими  будівлями та   
спорудами  по   вул. Павлика Морозова, 26  в м. Кіровограді на праві 
приватної спільної сумісної власності; 
 Чернявській Любові Миколаївні на 57/100 ч.  житлового будинку  з 
господарськими      будівлями   та    спорудами     по     вул.  Тельмана, 32/79  
в  м. Кіровограді; 
 Горбунову Анатолію Васильовичу на 43/100 ч. житлового будинку  з 
господарськими      будівлями   та    спорудами     по     вул.  Тельмана,  32/79  
в  м. Кіровограді; 

Павліченку Миколі Павловичу на житловий будинок з господарськими  
будівлями  та     спорудами   по     пров. Степовому, 80-а   в   м. Кіровограді; 
 Мерзлякову Антону Станіславовичу на садовий будинок з  
господарськими будівлями та спорудами на  ділянці № 224 в садівницькому 
товаристві “Дружба”  в  м. Кіровограді; 
 Потоцькій Марині Віталіївні на  квартиру   № 37  по   вул. Євгена  
Маланюка, 1 в  м. Кіровограді; 
 Бєлоусу Анатолію Дмитровичу на квартиру № 217  по   вул. Генерала 
Жадова, 20, корп.1 в  м. Кіровограді; 
 Корбуту Миколі Леонідовичу на житловий будинок з господарськими  
будівлями  та     спорудами   по     пров. Гастелло, 5   в   м. Кіровограді; 
 Боровику Миколі Пилиповичу на житловий будинок з господарськими  
будівлями  та     спорудами   по  вул. Інгульській Набережній, 6 в                           
м. Кіровограді; 
 Корнійчуку Руслану Вікторовичу на садовий будинок з  
господарськими будівлями та спорудами на  ділянці № 403 в садівничому 
товаристві “ім. Тимірязєва”  в  м. Кіровограді; 
 Максюті Іллі Вікторовичу на садовий будинок з  господарськими 
будівлями та спорудами на  ділянці № 407 в садівничому товаристві              
“ ім. Тимірязєва”  в  м. Кіровограді; 

Макару Валерію Федоровичу на 33/50 ч.  житлового будинку  з 
господарськими      будівлями   та    спорудами     по     вул.  Кірова, 74 в          
м. Кіровограді; 

Задорожній Наталі Олександрівні на 17/50 ч.  житлового будинку  з 
господарськими      будівлями   та    спорудами     по     вул.  Кірова, 74 в          
м. Кіровограді; 



5 
 

Томилу Юрію Дмитровичу на 4/5 ч., Мартиновій Валентині Василівні  
на 1/5 ч.   житлового будинку  з господарськими  будівлями   та    спорудами     
по   вул.  Авіаційній, 32 в   м. Кіровограді; 
 Козуб Антоніні Іванівні на житловий будинок з господарськими  
будівлями  та спорудами  по  вул. Світлогорській 2-ій, 23 в м. Кіровограді; 
 Столяровій Світлані Филимонівні  на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Галушкіна, 70 в                           
м. Кіровограді; 
 Єльчаніновій Лідії Георгіївні на квартиру № 32 по вул. Героїв 
Сталінграда, 12, корп. 2 в м. Кіровограді. 
 Зеленій Світлані Володимирівні  на садовий будинок з  
господарськими будівлями та спорудами на  ділянці № 37  в садівницькому 
товаристві  “Дружба”  в  м. Кіровограді; 
 Зацеркляній Катерині Василівні на садовий будинок з  господарськими 
будівлями та спорудами на  ділянці № 920 в садовому товаристві 
“Комунальник”  в  м. Кіровограді; 
 Кушнірову Сергію Івановичу на житловий будинок з господарськими  
будівлями  та спорудами по  вул. Ізмаїльській, 20 в м. Кіровограді; 
 Костенко Анфісі Костянтинівні на садовий будинок з  господарськими 
будівлями та спорудами на  ділянці № 358  в садівницькому товаристві  
“Дружба”  в  м. Кіровограді; 

Шаповаловій Ніні Платонівні на 11/50 ч., Васильєвій Тетяні 
Анатоліївні на 9/20 ч., Ларіковій Аллі Іванівні на 33/100 ч. житлового 
будинку з господарськими будівлями та спорудами по                                          
вул.  Інтернаціональній, 62  в м. Кіровограді; 

Бондарь Лідії Іванівні на 9/25 ч.,  Згривець Миколі Гавриловичу на 
16/25 ч. житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами по                                  
пров. Кавказькому, 2 в м. Кіровограді; 

Константіновій Лілії Борисівні на квартиру № 121 по                                     
вул. Преображенській, 6 в м. Кіровограді; 
 Данільченку Олександру Миколайовичу на житловий будинок з 
господарськими  будівлями  та     спорудами   по  вул. Кіровоградській, 30 в                           
м. Кіровограді; 
 Петровській Тетяні Володимирівні на житловий будинок по                
вул. Дзержинського, 49-б в м. Кіровограді; 
 Смаглюк Марині Олександрівні  на житловий будинок по                             
вул. Дзержинського, 49-в в м. Кіровограді; 
 Літвінову Ігорю Миколайовичу на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Прирічній, 72 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, 
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внесення відповідних змін до записів Реєстру прав власності на нерухоме 
майно.  
 
 
 

Міський голова                                                                О.Саінсус 


