
У К Р А Ї Н А  
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від „ _27_” __березня___ 2012 року                                 № _237_ 
 

м. Кіровоград 
 

Про оформлення права власності  
на комплекс будівель по  
вул. Генерала Родимцева, 106 
в м.Кіровограді   
  
       Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 10 пункту б           
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тимчасовим 
положенням про порядок державної реєстрації права власності та інших 
речових прав на нерухоме майно, затвердженим наказом Міністерства 
юстиції України від 07.02.2002 р. № 7/5 та зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України від 18.02.2002 р. № 157/6445, розглянувши заяву 
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АЛЛЄГРО-ОПТ» про оформлення права 
власності на комплекс будівель по вул. Генерала Родимцева, 106, в 
м.Кіровограді, враховуючи висновок ОКП «Кіровоградське обласне 
об’єднане бюро технічної інвентаризації», виконком Кіровоградської міської 
ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

       1.  Оформити право власності з видачею свідоцтва про право власності   
ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «АЛЛЄГРО-ОПТ» на комплекс будівель 
по вул. Генерала Родимцева, 106 в м. Кіровограді (додаток). 
 
       2.  Управлінню містобудування та архітектури направити дане рішення  
до ОКП «Кіровоградське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» 
для підготовки документів та свідоцтва про право власності  ПРИВАТНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «АЛЛЄГРО-ОПТ» на комплекс будівель по вул. Генерала 
Родимцева, 106 в м. Кіровограді з внесенням відповідних змін до записів 
Реєстру прав власності на нерухоме майно. 
 
 
Міський голова          О.Саінсус 
 
Жарова 
22-59-55 
 
 
 



 

Додаток 
       до рішення виконкому 
       Кіровоградської міської ради 
       від «___»____________2012 року  

№____  
 

Перелік 
об’єктів нерухомого майна 

по вул. Генерала Родимцева, 106 
 

Буква чи № 
по плану 

Назви будівель та споруд Адреса 

1 2 3 
        И1

И
3 

виробнича будівля вул. Генерала Родимцева, 106 
 

 И4 виробнича будівля вул. Генерала Родимцева, 106 
 

         И6 будівля охорони вул. Генерала Родимцева, 106 
 

         И7 підстанція вул. Генерала Родимцева, 106 
 

         И5 навіс вул. Генерала Родимцева, 106 
 

 П1
п погріб вул. Генерала Родимцева, 106 

 
 
 
Начальник управління містобудування 
та архітектури Кіровоградської міської ради- 
головний архітектор міста           В.Мездрін 
 


