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У К Р А Ї Н А   

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “ 30 ”  серпня 2011 року № 889

м. Кіровоград

Про оформлення права власності 
на житлові будинки з господарськими
будівлями  та спорудами і садові будинки

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 59  Закону  України  
“Про місцеве  самоврядування в Україні”, підпунктом а пункту 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 
житлові будинки з господарськими  будівлями   та   спорудами і садові 
будинки, у зв’язку з  проведенням будівництва, реконструкції,  перерахунком  
ідеальних часток, зняттям      житлових     будинків з балансу комунальних 
ремонтно-експлуатаційних    підприємств, виконком  Кіровоградської  
міської  ради

В И Р І Ш И В:

        1. Оформити   право  власності з видачею свідоцтв про право власності:

Мазуренко Тетяні Павлівні на житловий будинок  з   господарськими 
будівлями та спорудами за   адресою:  м. Кіровоград, вул. Новослобідська, 7;

Сафошкіній Наталії Олександрівні на житловий будинок  з   
господарськими  будівлями     та    спорудами за    адресою:    м.   Кіровоград,  
вул. Новослобідська, 7-а;
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Сіроштану Олександру Юрійовичу на  садовий  будинок з 
господарськими будівлями  та спорудами за  адресою : м.  Кіровоград, садова 
ділянка № 115 в садовому товаристві “Дружба”;

Кузьмічовій Аллі Володимирівні на  садовий  будинок з господарськими 
будівлями  та спорудами за  адресою : м.  Кіровоград, садова ділянка № 277 в 
садовому товаристві “Дружба”;

Кушнір Інзі Анатоліївні на житловий будинок за адресою:                        
м. Кіровоград, пров. Щербаковський, 22 – б;

Ткаченку Сергію Івановичу  на житловий будинок з   господарськими  
будівлями та спорудами за адресою: м. Кіровоград, вул. Чкалова, 9;

Камінському Олександру Володимировичу на 59/100 ч., Таранковій Вірі 
Миколаївні на 41/100 ч. житлового будинку з   господарськими  будівлями     
та    спорудами за    адресою:    м.   Кіровоград,  вул. Чернишевського, 76;

Шаховій Людмилі Афанасіївні на житловий будинок  з   господарськими  
будівлями та спорудами за адресою: м. Кіровоград, пров. Дегтярьова, 16;

Рудченко Тетяні   Володимирівні на житловий будинок  з   
господарськими  будівлями та спорудами за адресою: м. Кіровоград,
вул. Соціалістична, 1;

Штаньку Євгенію Володимировичу на житловий будинок  з   
господарськими  будівлями та спорудами за адресою: м. Кіровоград,
вул. Балашівська, 10-а;

Біляковій Лідії Федотівні на житловий будинок за адресою:                        
м. Кіровоград, вул. Козакова, 120;

Кардачу Григорію Івановичу на житловий будинок  з   господарськими  
будівлями та спорудами за   адресою:  м. Кіровоград, вул. Глибка, 35/37;

Денисовій Любові Анатоліївні на житловий будинок  з   господарськими  
будівлями та спорудами за  адресою: м. Кіровоград, вул. Гагаріна, 32/31;

Вацці Анатолію Володимировичу на житловий будинок  з   
господарськими  будівлями та  спорудами за    адресою:  м. Кіровоград,
вул. Осмьоркіна, 9;

Семеновій Ларисі Миколаївні на житловий будинок  з   
господарськими  будівлями та  спорудами за    адресою:  м. Кіровоград,
вул. Козакова, 104.

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 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
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Штанько
24-95-85


