
 
У К Р А Ї Н А    

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від “  10   ”     липня 2012 року       № 577 
 

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: 
  Черевко Катерині Костянтинівні на житловий будинок  з 

господарськими будівлями та спорудами по пров. Компаніївському, 21 в                      
м. Кіровограді; 
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 Коваленку Сергію Володимировичу  на квартиру № 104  по                     
вул. Кременчуцькій, 3  в м. Кіровограді; 
 Кравець Магдалині Михайлівні  на квартиру № 91 по вул. Маршала 
Конєва, 5,  корп. 2  в  м. Кіровограді; 
 Споришу Олександру Васильовичу на квартиру № 144 по                           
вул. Жовтневої революції, 20,  корп. 1  в  м. Кіровограді;   
 Куценку Григорію Івановичу  на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами   по  вул. Ольги Кобилянської, 35  в  м. Кіровограді;  
 Добровольському Назарію Олексійовичу на   квартиру  № 51  по                         
вул. Преображенській, 84  в  м. Кіровограді; 
 Петренко Ганні Андріївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами   по вул. Врубеля, 16  в  м. Кіровограді; 
 Бондаренко Раїсі Вікторівні на 9/50 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та   спорудами  по  вул. Павлика Морозова, 23  в  
м. Кіровограді; 
 Браіловій Наталії Сергіївні на 1/4 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та   спорудами  по  вул. Павлика Морозова, 23  в  
м. Кіровограді; 
 Браіловій Ганні Петрівні на 4/25 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та   спорудами  по  вул. Павлика Морозова, 23  в  
м. Кіровограді; 
 Саприкіній Галині Іванівні на 41/100 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та   спорудами  по  вул. Павлика Морозова, 23  в  
м. Кіровограді; 
 Гребенюк   Галині   Яківні   на   квартиру   №   4   по   вул.  Фрунзе, 10 в  
м. Кіровограді.; 

 Яновському Ігорю Олександровичу, Яновській Світлані Веніамінівні, 
Яновській Ользі Ігорівні на праві приватної спільної часткової власності на 
квартиру № 4 по вул. Гоголя, 77/25 в м. Кіровограді; 

Семеновій Людмилі Андріївні на квартиру № 60 по вул. Жовтневої 
революції, 20, корп. 2 в м. Кіровограді; 

Бобришевій Таїсії Павлівні на квартиру № 7 по вул. Тимірязєва, 96/54 в 
м. Кіровограді; 

Шевцовій Світлані Георгіївні на квартиру № 22 по вул. Комарова, 15 в            
м. Кіровограді; 

Ухаліну Віталію Анатолійовичу на 43/50 ч. житлового будинку з 
господарськими    будівлями    та     спорудами    по    проїзду   Новому,   8    в   
м. Кіровограді; 

 Ліпкан Таїсії Іванівні, Ліпкану Олександру Івановичу на 7/50 ч. 
житлового будинку з господарськими    будівлями    та     спорудами    по    
проїзду   Новому,   8    в  м. Кіровограді на праві спільної сумісної власності; 

Демченко Тетяні Григорівні на квартиру № 39 по вул. Жовтневої 
революції, 20, корп. 1 в м. Кіровограді; 

Діденку    Володимиру     Петровичу     на       квартиру     №     101     по  
вул. Кропивницького, 10 в м. Кіровограді; 
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 Акімову Ярославу Сергійовичу, Санкаускас Наталії Сергіївні на 9/25 ч. 
житлового будинку з господарськими    будівлями    та     спорудами    по    
вул. Канізькій, 7    в  м. Кіровограді на праві спільної сумісної власності; 
 Грабській Віцентині Францівні на 16/25 ч. житлового будинку з 
господарськими    будівлями    та     спорудами    по    вул. Канізькій, 7       в  
м. Кіровограді; 
 Левіцькій    Валентині    Олександрівні     на     квартиру    №     149    по  
вул. Маршала Конєва, 13, корп. 2 в м. Кіровограді; 
 Леві Олександру Васильовичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. 40-річчя Перемоги, 17-а в м. Кіровограді; 
 Кудричу Олександру Юрійовичу на житловий будинок з 
господарськими   будівлями    та   спорудами   по    вул.   Скульського,     37   
в м. Кіровограді; 
 Конопліцькому   Костянтину   Михайловичу     на     домоволодіння   по  
вул.  Сєдова, 37/112 в м. Кіровограді; 
 Ткачук  Анелі  Матвіївні  на  квартиру  №  112  по просп. Перемоги, 6 в  
м. Кіровограді; 
 Шурунзі Зінаїді Михайлівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Петровського, 9 в м. Кіровограді; 
 Бехало Лідії Миколаївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Свердлова, 140 в м. Кіровограді; 
 Власенку Олегу Анатолійовичу на житловий будинок з 
господарськими   будівлями   та   спорудами   по  вул.   Зеленогірській,   63   в  
м. Кіровограді; 
 Мехніній     Олені     Василівні     на     квартиру     №      12    -     а      по  
вул. Молодіжній, 27/12 в м. Кіровограді; 
 Блюмкіну     Георгію     Вікторовичу     на       квартиру      №     12      по 
вул. Молодіжній, 27/12 в м. Кіровограді; 
 Гордієнку Віталію Валерійовичу на 97/100 ч. домоволодіння по           
вул. Тимірязєва, 163 в  м. Кіровограді; 
 Москаленко Ніні Павлівні  на квартиру № 52 по                                             
вул. Куроп’ятникова, 29  в  м. Кіровограді; 
 Козлітіну Юрію Івановичу на житловий   будинок з  господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Гідросилівській, 8 в  м. Кіровограді; 
 Добровольській Валентині Олексіївні на домоволодіння по                        
вул. Народній, 10 в  м. Кіровограді; 
 Яновській Наталі Василівні на 37/100 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами  по  вул. Кропивницького, 129/117 в  
м. Кіровограді. 
 Троянському Олександру Анатолійовичу, Троянській  Ользі Валеріївні   
на квартиру № 136 по вул. Кірова, 1 по  в  м. Кіровограді в рівних частках;     
 Щербині Костянтину Тарасовичу на житловий будинок з  
господарськими будівлями та спорудами по пров. Середньому, 24   в            
м. Кіровограді; 
 
 



 4
 
 Зіньковському Григорію Григоровичу на житловий будинок з  
господарськими будівлями та спорудами по пров. Луговому 1-му, 6 в                               
м. Кіровограді; 
 Гладких Ользі Андріївні, Гладких Юлії Юріївні, Єфременко  Марії 
Юріївні на 3/4 ч. квартири № 20 по вул. Полтавській, 32 в                                
м. Кіровограді  на праві спільної сумісної власності; 
 Гладких Ользі Андріївні на 1/4 ч. квартири № 20 по                                        
вул.  Полтавській, 32 в  м. Кіровограді  на праві спільної часткової  власності; 
 Барановій  Валентині Володимирівні на квартиру № 8 по                       
вул. В’ячеслава Чорновола, 14/2 в  м. Кіровограді; 

Полежаю В’ячеславу Михайловичу, Полежай Лесі Миколаївні в рівних 
частках на квартиру № 90 по вул. Пацаєва, 14, корп. 2 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ткаченко  24 95 85 
 


