
 
У К Р А Ї Н А    

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від “17 ” квітня  2012 року      № 335 
 

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: 
 Витриченко Єлизаветі Захарівні на житловий будинок з 
господарськими    будівлями    та    спорудами     по    вул.    Павлова,   35-а   в  
м. Кіровограді; 
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Калачевській Олені Олександрівні на житловий будинок з 
господарськими   будівлями   та    спорудами    по    вул.    Брестській,    10    в  
м. Кіровограді; 

  Донцову Григорію Никифоровичу на садовий будинок з  
господарськими будівлями та спорудами на  ділянці № 575 в садівницькому  
товаристві “Дружба” в м. Кіровограді; 

  Олефіренку Юрію Олексійовичу на житловий будинок з 
господарськими   будівлями    та    спорудами    по     вул.     Зарічній,    32     в  
м. Кіровограді; 

  Тяпочкіну Олександру Дмитровичу на квартиру № 20 по вул. 50 років 
Жовтня, 14  в. м. Кіровограді; 

  Кардаш Любові Вікторівні на 63/100 ч. житлового будинку з 
господарськими  будівлями  та  спорудами   по  вул. Кропивницького, 159  в  
м. Кіровограді;   

  Лукаш Людмилі Олексіївні  на 37/100 ч.   житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами   по  вул. Кропивницького, 159  в    
м. Кіровограді; 

    Сороці Вірі Терентіївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами   по  вул. Житомирській, 68  в  м. Кіровограді; 

    Миронову Миколі  Івановичу, Мироновій Раїсі Іванівні, Миронову 
Ігорю Миколайовичу на квартиру № 3 по вул. Лінія 1-а, 5 в м. Кіровограді на 
праві спільної часткової власності; 

  Мельничуку Михайлу Михайловичу на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Воронцовській, 78 в                 
м. Кіровограді;    

  Витриченко Єлизаветі Захарівні на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами   по  вул. Павлова, 35/20  в                        
м. Кіровограді;  

  Баркар   Наталі Миколаївні, Сібірцовій Валентині Петрівні на 
житловий    будинок     з     господарськими     будівлями та спорудами по 
пров. Масляниківському, 1/96  в м. Кіровограді на праві приватної спільної 
часткової власності;    

  Масловій Ксенії Олександрівні на квартиру № 5 по вул. Рівненській, 9  
в м. Кіровограді; 

  Семенець Олені Данилівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами   по  пров. Мурманському, 3  в м. Кіровограді; 

  Мандзюк Аллі Яківні на квартиру № 80 по вул. Героїв Сталінграда, 12, 
корп. 1 в м. Кіровограді; 

  Гнатенко Марії Петрівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами   по  вул. Кірова,12  в м. Кіровограді; 

  Іліаді Людмилі Миколаївні на квартиру № 174  по вул. Маршала 
Конєва,13, корп. 2  в м. Кіровограді; 

  Філіппенко  Майї Іванівні на квартиру № 3  по вул. Дворцовій,68/45 в 
м. Кіровограді; 
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  Андрєєвій Оксані Павлівні  на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами   по  вул. Колодязній, 56-а  в м. Кіровограді; 

  Анастасієвій Любові Іванівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Колгоспній, 25 в м. Кіровограді; 

  Сметенку Дмитру Миколайовичу на квартиру № 9 по вул. Великій 
Пермській, 15/6 в м. Кіровограді; 

  Просіній Тамарі Олександрівні, Просіну Володимиру Вільямовичу, 
Просіній Олені Вікторівні, Просіну Ігорю Володимировичу на квартиру № 9 
по вул. Червоногвардійській, 43/73 в м. Кіровограді на праві спільної 
сумісної власності; 

  Круглікову Миколі Васильовичу, Круглікову  Федору  Васильовичу  на   
квартиру  №  3 по вул. Кропивницького, 140 в  м. Кіровограді; 

  Богуславській Наталії Степанівні на квартиру № 4 по вул. Волкова, 4, 
корп. 4 в м. Кіровограді; 

  Удот Надії Іллівні на квартиру № 60 по вул. Жовтневої революції, 20,  
корп. 1 в м. Кіровограді; 

  Жукову Анатолію Григоровичу на квартиру № 59 по вул. Пацаєва, 5, 
корп. 1 в м. Кіровограді; 

  Петкову Віктору Семеновичу, Петковій Інні Станіславівні, Петковій 
Аліні Вікторівні на квартиру № 43 по вул. Тельмана, 5 в  м. Кіровограді                              
на праві спільної сумісної власності; 

  Касян Людмилі  Халідівні  на садовий будинок № 436 в садівницькому 
товаристві “Дружба”  в  м. Кіровограді; 

  Качур  Вірі Павлівні на 4/25 ч., Щербині Любові  Павлівні  на 19/100 ч., 
Щербині Василю Олексійовичу на 13/20 ч. домоволодіння по                       
вул. Херсонській, 86 в  м. Кіровограді; 

  Романюку  Сергію Миколайовичу на  11/20 ч.,  Юрченко Тамарі  
Андріївні на 9/20 ч. житлового будинку з господарськими будівлями та 
спорудами по вул. Житомирській, 1 в  м. Кіровограді; 

  Вовку Івану Андрійовичу  на садовий будинок № 175 в садовому 
товаристві “Червона Зірка”  в  м. Кіровограді;  

  Мартинюку Ярославу Герасимовичу  на житловий будинок з 
господарськими   будівлями     та     спорудами      по      вул.     Філатова, 30 в 
м. Кіровограді; 

  Хитренку Володимиру Яковичу на квартиру № 7 по вул. Пацаєва, 1/3 в 
м. Кіровограді; 

  Сіваченко Євгенії Олександрівні на житловий будинок з     
господарськими будівлями та спорудами по пров. Тепличному, 3 в                          
м. Кіровограді; 

  Васільєвій Вікторії Дмитріївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Бабушкіна, 7 в м. Кіровограді; 

  Полудневій Лідії Пилипівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Саксаганського, 85 в м. Кіровограді; 
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  Солдатенку Олександру Петровичу на житловий будинок з 

господарськими   будівлями   та   спорудами   по   пров.   Жовтневому,   22   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 
 
 
 
 
 
 
 


