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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від “31 ” липня2012 року      № 638 
 

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: 
Лою Олегу Євгенійовичу на житловий будинок з господарськими 

спорудами   по  вул. Верещагіна, 3  в  м. Кіровограді; 
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Мурашовій Ганні    Тимофіївні  на житловий будинок з 

господарськими будівлями та спорудами   по  пров. Сухомлинського, 10 в              
м. Кіровограді; 

Івченку Олександру Олександровичу на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по вул.  Баумана, 34  в                             
м. Кіровограді; 

Кіріченку   Олександру  Володимировичу  на    квартиру    №    136    по  
вул. Генерала Жадова, 28, корп. 1 в м. Кіровограді; 

Політаєвій Ользі Дмитрівні на квартиру № 16 по вул. Героїв 
Сталінграда, 14, корп. 1 в м. Кіровограді; 

Козаченко Інні Василівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Далекосхідній, 108 в м. Кіровограді; 

Бєлікову Олександру Васильовичу на житловий будинок з 
господарськими   будівлями    та    спорудами   по   пров.   Мінському,   43    в  
м. Кіровограді; 
 Лучкову Євгенію Петровичу на житловий будинок з господарськими 
спорудами   по вул. Єгорова,72  в  м. Кіровограді;  
 Фоміну Сергію Володимировичу на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами   по проїзду Підлісному,8-б  в                                  
м. Кіровограді; 
 Ліщуку Володимиру Леонідовичу на квартиру № 12 по                          
вул. Повітрянофлотській, 55 в  м. Кіровограді; 
 Мельчуцькому Олегу Григоровичу  на квартиру № 18 по                        
вул. Жовтневої революції, 1 в  м. Кіровограді; 
 Баранову Артему Леонідовичу на квартиру № 4 по  вул. В’ячеслава 
Чорновола, 14/2 в  м. Кіровограді; 
 Чернову Василю Петровичу, Черновій Людмилі Степанівні, Чернову 
Олегу Васильовичу, Лопушенко Олені Василівні  на  квартиру № 22 по      
вул. Волкова, 28, корп. 2 в м. Кіровограді на праві спільної сумісної  
власності; 
 Сліпенко Наталії Георгіївні на житловий будинок з господарськими 
спорудами по пров. Громадянському, 4  м. Кіровограді; 

Близнюку Олексію  Івановичу на житловий   будинок з  
господарськими будівлями та спорудами по вул. Павлова, 10 в                                 
м. Кіровограді;   

Гавришу Вячеславу Георгійовичу на житловий   будинок з  
господарськими будівлями та спорудами по вул. Садовій, 41-а в                                 
м. Кіровограді;  

Задорожній Єлизаветі Степанівні, Задорожному Анатолію Івановичу на  
квартиру № 26 по      проспекту Перемоги, 12, корп. 1 в м. Кіровограді на 
праві спільної сумісної  власності; 
 Крамаренко Валентині Пилипівні на житловий   будинок з  
господарськими будівлями та спорудами по вул. Десантників, 51 в                                 
м. Кіровограді; 
 Клименку Володимиру Іллічу на 19/50 ч. житлового  будинку з  
господарськими будівлями та спорудами по пров. Лелеківському 2-ому, 14 в                                 
м. Кіровограді; 
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 Бондаренко Аллі Вячеславівні  на 31/50 ч. житлового  будинку з  
господарськими будівлями та спорудами по пров. Лелеківському 2-ому, 14 в                                 
м. Кіровограді; 
 Погорілому    Віктору      Олександровичу     на   квартиру   №   66   по   
вул. Жовтневої революції, 20, корп. 1 в  м. Кіровограді; 
 Собку Павлу  Петровичу на житловий   будинок з  господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Пархоменка, 1 в м. Кіровограді; 
 Колосову Анатолію Васильовичу на житловий   будинок з  
господарськими   будівлями    та    спорудами    по     вул.    Галушкіна, 92 в 
м. Кіровограді; 
 Мумизі Галині Василівні на житловий   будинок з  господарськими   
будівлями    та    спорудами    по     вул.    Ушакова, 25-а в м. Кіровограді; 
 Ноженко Тетяні Григорівні на   квартиру   №   57   по   вул. Нижній 
П’ятихатській, 24 в  м. Кіровограді; 
 Касаткіну Володимиру Миколайовичу на житловий   будинок з  
господарськими   будівлями    та    спорудами    по     вул.    Кишинівській, 27 
в м. Кіровограді; 
 Стороженко Людмилі Федорівні, Стороженку Сергію Олександровичу 
на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами   по                  
вул. Глибка, 67 в м. Кіровограді; 
 Баркар Світлані Вікторівні житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами   по пров. Госпітальному 2-ому, 19 в  м. Кіровограді; 
 Кріпкій Світлані Володимирівні на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Козацькій, 49 в                             
м. Кіровограді;   
 Гончаренко Ліані Костянтинівні на житловий будинок з  
господарськими будівлями та спорудами по вул. Герцена, 5-а                                
в м. Кіровограді;  
 Ткаченку Володимиру Сергійовичу на житловий будинок з  
господарськими будівлями та спорудами по вул. Степана Разіна, 16                          
в  м. Кіровограді; 
 Цвід Людмилі Вікторівні на домоволодіння по вул. Львівській, 24                          
в  м. Кіровограді; 
 Тарасевич Тетяні Юріївні   на житловий будинок з  господарськими 
будівлями та спорудами    по пров. Лазо, 48  в  м. Кіровограді;   
 Абрамову Василю Васильовичу на 8/25 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та   спорудами  по  вул. Партизанській, 4                      
в  м. Кіровограді;  
 Логвіненко Ользі Миколаївні на 17/25 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та   спорудами  по  вул. Партизанській, 4                     
в  м. Кіровограді. 
 Бадесі  Ганні Михайлівні на 51/100 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та   спорудами  по  пров. Пожарського, 18                 
в  м. Кіровограді;  
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 Горбаньову Володимиру Олександровичу на 49/100 ч. житлового 
будинку з господарськими будівлями та спорудами  по                                       
пров. Пожарського, 18 в  м. Кіровограді; 
 Орлянському Руслану Марковичу на квартиру № 48  по                         
вул.  Гагаріна, 3-а,  в  м. Кіровограді; 
 Рябоволу Сергію Вячеславовичу на квартиру № 13  по                         
вул. Єгорова, 6,  в  м. Кіровограді;    
 Козулі Василю  Івановичу на квартиру № 15 по вул. Васнецова, 6,  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 


