УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 13

січня 2012 року

№ 20
м. Кіровоград

Про оформлення права
власності на 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 УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ, Замедянської Н. М., яка діє за
дорученнями Сіори О. А., Тарасенко З. А., Бегун А. П. про оформлення
права власності на квартири, виконком Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Оформити право власності з видачею свідоцтв про право власності:
УПРАВЛІННЮ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
на
квартири
№ 55, 59,
90, 92 по вул. Острівській, 4 в м. Кіровограді;
Сіорі
Олександру
Андрійовичу
вул. Дзержинського, 56 в м. Кіровограді;

на

квартиру

№

7

по

Тарасенко Зої Анатоліївні на квартиру № 8 по вул. Дзержинського, 56
в м. Кіровограді;

2
Замедянській Наталії Михайлівні
вул. Дзержинського, 56 в м. Кіровограді;

на

квартиру

№ 1 по

Бегун Аліні Петрівні на квартиру № 3 по вул. Дзержинського, 56 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 та
внесення відповідних змін до записів Реєстру прав власності на нерухоме
майно.
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