
 
У К Р А Ї Н А    

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від  14   грудня  2011 року                                      №  1215 
 

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: 
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Красюк Світлані Володимирівні на житловий будинок з господарськими   
будівлями та спорудами по вул. Сумській, 77 в м. Кіровограді; 

Дмитренко Таїсії Борисівні на квартиру № 34 по вул. Академіка 
Корольова, 3 в м. Кіровограді; 

Блакітній Любові Макарівні   на    квартиру    №    131 по вул. Жовтневої 
революції, 20, корп. 1 в м. Кіровограді; 

Слюсарєвій Лілії Станіславівні  на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по  вул. Народній, 46/40  в  м. Кіровограді; 

Андрієнко   Ірині   Вікторівні   на   житловий  будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по  вул. Делегатській, 36 в  м. Кіровограді; 

Співаку Дмитру Леонідовичу на квартиру  №    82  по вул. Калініна, 39/4 
в м. Кіровограді; 

Вілігурській Наталії Андріївні на   житловий  будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по  вул. Паризької Комуни, 26 в  м. Кіровограді; 

Сумич Стеллі Степанівні на   житловий  будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по  пров. Курінному, 15 в  м. Кіровограді; 

Дрок Олені Миколаївні на   житловий  будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по  пров. Курінному, 2-а в  м. Кіровограді; 

Суворовій Ірині Зіновіївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Сєдова, 47-а в  м. Кіровограді;  

Жердій Марії Федорівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Глинки,17 в  м. Кіровограді; 

Романів Мирону Йосиповичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Московській,137 в  м. Кіровограді; 

Бахмач         Наталі     Володимирівні   на    квартиру    №     9     по      
вул. Дзержинського, 56 в м. Кіровограді; 

Дем’яненко Марині Геннадіївні  на житловий будинок з господарськими    
будівлями    та   спорудами по пров. Санаторному, 22/1  в  м. Кіровограді; 

Кочерженко Олені  Вікторівні на   житловий  будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по  вул. Московській, 16-а в  м. Кіровограді; 

Демиденко Ользі Олександрівні на квартиру 61 по вул. Героїв 
Сталінграда, 24/27, корп. 1; 

Чигріну   Миколі   Станіславовичу   на   квартиру  №   43  по  вул. Героїв 
Сталінграда, 10 в м. Кіровограді; 

Ляшенко  Ніні  Спиридонівні  на  квартиру  №  24  по  просп.  Правди,  7, 
корп. 5 в м. Кіровограді; 

Кабаці   Роману   Іштвановичу    на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Одеській, 52 в м. Кіровограді; 

Конюх  Світлані  Миколаївні  на  житловий  будинок  з   господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Бабушкіна, 35-а в м. Кіровограді; 

Бенідовській  Наталі  Євгенівні  на  садовий  будинок  з  господарськими 
будівлями  та  спорудами  №   22  по  вул. Сонячній   в   садовому   товаристві 
«Тюльпан» в м. Кіровограді; 
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Войтович  Риммі   Петрівні  на   житловий   будинок   з   господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Вишняківському, 53 в м. Кіровограді; 

Бойчук Галині Іванівні на домоволодіння по вул. Дем’яна  Бєдного, 74  в 
м. Кіровограді; 

Слівіній   Людмилі   Григорівні   на    33/100   ч.   житлового   будинку   з 
господарськими  будівлями  та  спорудами  по  вул.  Преображенській,  98-а в  
м. Кіровограді; 

Петренко Вірі Петрівні  на  6/25 ч. житлового будинку з господарськими  
будівлями та спорудами по вул. Преображенській, 98-а в м. Кіровограді; 

Борзенковій  Олені  Володимирівні   на   4/25   ч.  житлового   будинку  з 
господарськими   будівлями  та  спорудами  по  вул.  Преображенській, 98-а в 
м. Кіровограді; 

Сапсай  Тамарі    Петрівні,   Ваврічіній   Ірині   Павлівні    на   27/100   ч.  
житлового     будинку    з    господарськими     будівлями    та   спорудами   по   
вул.  Преображенській, 98-а в рівних частках в м. Кіровограді; 

Чайковській  Надії   Олександрівні  на   13/25   ч.  житлового   будинку  з 
господарськими    будівлями   та   спорудами  по  вул.  Олени Журливої, 17  в 
м. Кіровограді; 

Бібіковій   Тетяні   Сергіївні,   Лук’янченко   Наталії   Володимирівні   на  
12/25  ч.  житлового   будинку  з господарськими    будівлями   та   спорудами  
по  вул.  Олени Журливої, 17  в рівних частках в м. Кіровограді; 
        Молодченку    Ігорю    Володимировичу    на     квартиру     №     64      по 
вул. Зінченка, 7 в м. Кіровограді; 
        Одайніковій  Надії  Андріївні  на квартиру  №  15  по  просп.  Правди,  7, 
корп. 4 в м. Кіровограді; 
        Пеньковій   Поліні    Олексіївні    на    4/5    ч.    житлового    будинку    з 
господарськими  будівлями  та  спорудами   по  вул.  Новоросійській, 50/14  в  
м. Кіровограді; 
        Удод  Валентині  Миколаївні,  Воловій  Ларисі  Миколаївні   на    1/5    ч.    
житлового     будинку     з   господарськими   будівлями    та    спорудами    по   
вул.    Новоросійській,   50/14    на    праві   спільної   часткової    власності   в   
м. Кіровограді; 

Янголь Марині Григорівні на квартиру № 47 по вул. Кременчуцькій, 1 в  
м. Кіровограді; 

Сороці  Ларисі   Володимирівні  на 1/2 ч. ,  Сороці Катерині Василівні  
на 1/2 ч.   квартири №  52  по пров. Училищному, 10 в  м. Кіровограді;    

Коваленку     Володимиру       Феодосійовичу      на     квартиру  №  22 по 
вул. Куйбишева,1 в м. Кіровограді; 

Калюжній     Катерині        Іванівні     на       квартиру     №      105         по 
проспекту Університетському, 21 в м. Кіровограді; 

Матвєєвій    Ніні    Дмитрівні    на   садовий  будинок № 379  в  садовому   
товаристві «Комунальник » в м. Кіровограді; 
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Калашнікову   Валерію     Степановичу     на     житловий     будинок      з   

господарськими будівлями та спорудами по вул. Шмідта, 45 в м. Кіровограді; 
Бевзі Світлані Олександрівні на житловий будинок     з   господарськими 

будівлями та спорудами по вул. Яновського,45 в м. Кіровограді; 
Геві     Тетяні     Миколаївні    на     квартиру    №    125    по   вул.  Героїв 

Сталінграда, 10  в м. Кіровограді; 
Падурець       Надії      Сергіївні     на     3/8  ч.     квартири       №  217    по 

вул. Преображенській, 6 в м. Кіровограді; 
Падурцю   Олександру Анатолійовичу на   3/8  ч.   квартири  №  217    по 

вул. Преображенській, 6 в м. Кіровограді; 
Падурцю      Юрію    Леонідовичу    на    1/4  ч.     квартири    №  217    по 

вул. Преображенській, 6 в м. Кіровограді; 
Пархоменку   Валентину   Анатолійовичу   на   житловий    будинок    по         

вул. Зінченка, 69-а  в  м. Кіровограді; 
Долговій Любові Тимофіївні  на  квартиру № 137 по вул. Космонавта 

Попова,11, корп.3 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 будинки з  господарськими будівлями та спорудами, садові будинки 
та внесення відповідних змін до записів Реєстру прав власності на нерухоме 
майно.  
 
 
Міський голова                                                                О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Штанько 
24-95-85 


