
 
У К Р А Ї Н А    

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від “12” грудня 2012 року      № 1045 

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: 

Іванову Леоніду Нестеровичу на садовий будинок з  господарськими   
будівлями   та   спорудами    на    ділянці  № 649  в садовому   товаристві    
“Комунальник”  в  м. Кіровограді; 
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 Єсипаці В’ячеславу Васильовичу на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Куйбишева, 77/64 в                     
м. Кіровограді;  
 Батранюк Тамарі Вікторівні на квартиру № 29 по вул. Комарова, 50 в 
м. Кіровограді; 
 Корнеті Валентину Івановичу, Корнеті Любові Олександрівні, 
Кареліній Ірині Валентинівні на квартиру № 26 по вул. 50 років Жовтня, 7 в 
м. Кіровограді на праві спільної сумісної власності; 
 Сабуровій Валентині Анатоліївні на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по пров. Обознівському, 6 в                     
м. Кіровограді; 
 Дахно Євгенії Андріївні  на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Олімпійській, 62 в м. Кіровограді; 
 Кіліченко Марії Василівні, Довганіч Тетяні Борисівні, Довганічу 
Євгенію Сергійовичу, Довганічу Сергію Сергійовичу на квартиру № 21 по 
вул. Пацаєва, 4, корп. 1 в м. Кіровограді на праві приватної спільної сумісної 
власності; 
 Соколенку Олексію Івановичу  на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул.  Лазо, 60  в м. Кіровограді; 

Оніщук Ользі Василівні  на житловий будинок з господарськими 
будівлями      та       спорудами    по     вул.     Богдана     Хмельницького, 209  
в м. Кіровограді; 

Любич Ользі Василівні  на житловий будинок з господарськими 
будівлями  та  спорудами по вул. Івана Сірка, 16  в м. Кіровограді; 

Кравцовій Галині Василівні  на квартиру № 59 по вул. Героїв 
Сталінграда, 16, корп. 1 в м. Кіровограді; 

Блохіній Ганні Григорівні  на житловий будинок з господарськими 
будівлями  та  спорудами по вул. Вітебській, 13  в м. Кіровограді; 

Кушнір Інзі Анатоліївні на 51/100 ч., Чепуровій Ніні Василівні                 
на 11/100 ч., Федорову  Євгенію Володимировичу на 2/25  ч., Галаган 
Валентині Пилипивні  на 1/10 ч., Стремоуховій Олені Миколаївні                        
на 2/100 ч., Стремоухову Віталію Миколайовичу на 1/100 ч., Гончаренко 
Світлані Анатоліївні на 17/100 ч. житлового будинку з господарськими  
будівлями   та  спорудами по пров. Щербаковському, 22-б  в м. Кіровограді; 

Колеснику  Станіславу  Васильовичу, Колесник  Ользі  Володимирівні  
на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами по                      
пров. Виноградному, 8 в м. Кіровограді; 

Козловській  Руслані Миколаївні  на житловий  будинок з 
господарськими будівлями та  спорудами по вул. Суворова, 18-б. 

Барському Михайлу Григоровичу на житловий будинок з 
господарськими  будівлямих    та    спорудами  по    пров.   Санаторному 1-у, 
3 в м. Кіровограді; 

Назаровій Галині Борисівні на квартиру № 122 по вул. Полтавській, 81 
в м. Кіровограді; 
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Залойку  Олександру Миколайовичу, Залойку  Сергію  Миколайовичу, 
Залойку  Миколі   Миколайовичу   на квартиру № 1 по вул. Лесі Українки, 64 
в м. Кіровограді в рівних частках; 

Чмихун Тетяні Василівні на житловий будинок з господарськими  
будівлями    та    спорудами  по    вул. Кавказькій, 7-а в м. Кіровограді; 

Івановій  Альбіні  Павлівні  на житловий  будинок з господарськими 
будівлями та  спорудами по вул. Шкільній, 1-б в  м. Кіровограді; 

Парфьонову Сергію Валерійовичу на 1/2 ч. житлового будинку з 
господарськими    будівлями      та       спорудами  по    вул. Делегатській, 23 в 
м. Кіровограді; 

Парфьоновій Зінаїді Павлівні на 1/2 ч. житлового будинку з 
господарськими    будівлями      та       спорудами  по    вул. Делегатській, 23 в 
м. Кіровограді; 

Сидорук Галині Петрівні на садовий будинок з  господарськими   
будівлями   та   спорудами    на    ділянці  № 110  в садовому   товаристві    
“50 років Жовтня”  в  м. Кіровограді; 

Бєлявському Василю Сергійовичу  на житловий  будинок з 
господарськими   будівлями    та    спорудами   по    пров. Олексіївському, 64 
в  м. Кіровограді; 

Ковальовій Вікторії Анатоліївні на квартиру № 147 по вул. Космонавта 
Попова, 11, корп. 3 в м. Кіровограді; 

Тарану    Сергію     Володимировичу     на     житловий     будинок      по  
вул. Чорноморській, 2 в м. Кіровограді; 

Соколенку Володимиру Павловичу на житловий будинок з 
господарськими  будівлями  та   спорудами    по    вул.    Українській,    29    в  
м. Кіровограді; 
 Кукурузі Тамарі Іванівні на 27/50 ч., Галушко Світлані Іванівні на 
23/50 ч. житлового будинку з господарськими  будівлями   та    спорудами  по  
вул. Ушакова,  24/33  в м. Кіровограді; 
 Коваленку    Тімуру    Володимировичу    на      квартиру     №     57    по  
просп. Правди, 3, корп. 3 в м. Кіровограді; 
 Філіпповій Людмилі Іванівні на квартиру № 28 по вул. Жовтневої 
революції, 17 в м. Кіровограді; 
 Бондаренко    Раїсі    Іванівні    на   квартиру   №   8   по   вул.  Генерала  
Жадова, 20, корп. 2 в м. Кіровограді; 
 Тузінкевичу Дмитру Миколайовичу на житловий будинок з 
господарськими   будівлями   та   спорудами   по   вул.   Менделєєва,  49 - а  в  
м. Кіровограді; 

Коваленко Марині Олександрівні на житловий будинок з 
господарськими   будівлями    та    спорудами    по    вул.     Тимірязєва,  97   в  
м. Кіровограді; 
 Максименко    Катерині     Степанівні     на     квартиру      №     28      по  
вул. Глинки, 2-а в м. Кіровограді; 
 Клєвак  Ользі  Миколаївні  на 12/25 ч.,  Новосад Валентині Михайлівні 
на 13/25 ч. житлового будинку з господарськими    будівлями      та       
спорудами  по    вул. Башкирській, 9 в м. Кіровограді; 
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Бандурко Людмилі Володимирівні на житловий будинок з 
господарськими  будівлями   та   спорудами   по   вул.   Бєлінського,   5 -  б   в  
м. Кіровограді; 
 Кучкіній Олені Олександрівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Ризькій, 4 в м. Кіровограді; 
 Грицюк Людмилі Володимирівні на житловий будинок з 
господарськими   будівлями   та   спорудами   по   вул.    Делегатській,    30   в  
м. Кіровограді; 
 Богаченко    Ларисі   Дмитрівні     на    7/10     ч.     домоволодіння      по  
вул. Валентини Терешкової, 93 в м. Кіровограді; 
 Євсєєвій   Галині   Йосипівні    на     3/10       ч.      домоволодіння       по  
вул. Валентини Терешкової, 93 в м. Кіровограді; 
 Майстренко Олені Миколаївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Чайковського, 95 в м. Кіровограді; 
 Іванову Дмитру Васильовичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Вологодській, 3 в м. Кіровограді; 
 Насипайку Ігорю Олександровичу на житловий будинок з 
господарськими  будівлями   та    спорудами   по    вул.    Харківській,    78    в  
м. Кіровограді; 
 Вороні Анатолію Олексійовичу на житловий будинок з 
господарськими   будівлями    та    спорудами    по    вул.    Комарова,     10   в  
м. Кіровограді; 
 Царенко   Людмилі  Василівні   на   квартиру  №  3 по  вул. Гоголя, 78 в  
м. Кіровограді; 
 Бондаренко Ганні Володимирівні, Бондаренку Олексію Анатолійовичу 
на квартиру № 88 по вул. Червонозорівській, 23-в в м. Кіровограді в рівних  
частках; 
 Янковській Ірині Анатоліївні на житловий будинок з господарськими   
будівлями та спорудами по пров. Солдатському, 5-в в м. Кіровограді; 
 Трубіну Володимиру Івановичу на житловий будинок з 
господарськими    будівлями     та   спорудами   по   вул.   Яновського,   121  в  
м. Кіровограді; 
 Голику Миколі Івановичу на житловий будинок з господарськими    
будівлями та спорудами по вул.  Гуляницького,  20 в м. Кіровограді; 
 Остапенко Олені Володимирівні на житловий будинок з 
господарськими  будівлями   та    спорудами   по     пров.  Світлому, 7-а     в 
м. Кіровограді; 
 Саченко Надії Іванівні на житловий будинок з господарськими  
будівлями та спорудами   по     пров.  Гайдамацькому, 2-в в м. Кіровограді; 
 Фурсовій Світлані Дмитрівні на житловий будинок з господарськими  
будівлями та спорудами   по     вул. Яворницького, 23 в м. Кіровограді; 
 Соломському Олександру Васильовичу на житловий будинок з 
господарськими  будівлями  та     спорудами   по     вул. Коцюбинського, 64   
в м. Кіровограді; 
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 Мірошніченко Тетяні Іванівні, Мірошніченку Ігорю Петровичу на  
житловий будинок з господарськими    будівлями      та       спорудами  по    
вул. Свердлова, 162  в м. Кіровограді в рівних частках; 
 Неменовій Тетяні Миколаївні на житловий будинок літ. “ЖЖ1” - 
квартиру № 1 по вул. Дворцовій, 46 в м. Кіровограді; 
 Мазуренко Лідії Олександрівні на садовий будинок з  господарськими   
будівлями   та   спорудами    на    ділянці  № 520  в садівницькому  товаристві    
“Дружба”  в  м. Кіровограді; 
 Юрченку Олександру Івановичу на житловий будинок з 
господарськими  будівлями  та     спорудами   по     вул. Дворцовій, 75   в                  
м. Кіровограді; 
 Врадію Валерію Геннадійовичу на житловий будинок з 
господарськими  будівлями  та     спорудами   по     вул. Пушкіна, 54   в                  
м. Кіровограді; 
 Краюшкіну Андрію Альбертовичу на квартиру № 618 по                                       
вул. Космонавта Попова, 4 в м. Кіровограді; 
 Надутенко Олександрі Василівні на квартиру № 418 по                                       
вул. Космонавта Попова, 4 в м. Кіровограді; 
 Крестіченку Дмитру Вікторовичу на житловий будинок з 
господарськими  будівлями  та спорудами по  вул. 40 - річчя Перемоги, 196/1 
в  м. Кіровограді; 
 Герасимчук Тетяні Юріївні на садовий будинок з  господарськими   
будівлями   та   спорудами    на    ділянці  № 574  в садівницькому  товаристві    
“Дружба”  в  м. Кіровограді; 
 Ізрайлову Олександру Дмитровичу на житловий будинок з 
господарськими  будівлями  та спорудами по  вул. Художника Ярошенка, 18 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Якименко  24 95 85 


