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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від “06” червня 2012 року      № 480 
 

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: 
 Бондар    Жанні     Вікторівні  на  квартиру  № 27  по вул. Маршала 
Конєва, 13, корп. 1 в м. Кіровограді; 
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 Гончаренко Галині Георгіївні, Шитовій Юлії Миколаївні, 
Гончаренку Сергію Миколайовичу на квартиру № 28 по вул. Маршала 
Конєва, 13, корп. 1 в м. Кіровограді; 
 Бондарьову    Сергію      Миколайовичу      на  квартиру  № 61  по 
просп. Перемоги, 18  в м. Кіровограді; 
 Дураповій Тетяні Олександрівні  на  квартиру  № 2  по вул. Героїв 
Сталінграда, 3/163  в м. Кіровограді; 
 Борошенку Володимиру Васильовичу на житловий будинок з 
господарськими   будівлями   та    спорудами    по      пров. Ізмаїльському, 16   
в м. Кіровограді; 
 Подшиваловій Вірі Арсенівні  на житловий будинок з 
господарськими будівлями та    спорудами    по     вул.  Пальміро Тольятті, 59    
в м. Кіровограді; 
 Алєксєєнку Георгію Івановичу на квартиру № 73 по вул. Комарова, 15 
в м. Кіровограді; 
 Карману Павлу Олександровичу  на квартиру № 41 по  вул. Зінченка, 1  
в  м. Кіровограді; 
 Рябченку Ігорю Анатолійовичу,  Рябченко  Олені  Петрівні,    Рябченко 
Наталії Ігорівні на квартиру № 3 по  вул. Куйбишева, 2  в  м. Кіровограді; 
 Іванову Володимиру Олександровичу на квартиру № 138 по вул. Героїв 
Сталінграда, 10 в м. Кіровограді; 
 Черткову        Сергію        Борисовичу        на       квартиру      № 21     по                                    
вул. Добровольського, 5  в  м. Кіровограді;   
 Полєтаєву Миколі Івановичу на 19/25 ч., Солонченко Раїсі  Леонідівні 
на 6/25 ч. житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами  по  
пров. Бобринецькому, 1/7  в  м. Кіровограді; 
 Радіонову Олександру Андрійовичу на квартиру № 86 по вул. Маршала  
Конєва, 7 в м. Кіровограді; 
 Федченко       Валентині    Павлівні     на     квартиру     №     12      по 
вул.  Варшавській, 90  в  м. Кіровограді; 
 Маркевич Людмилі Петрівні на квартиру №  60   по вул.  Калініна, 41  в  
м. Кіровограді; 
 Мазурику Володимиру Семеновичу на квартиру № 42 по вул. Маршала 
Конєва, 5, корп. 2 в м. Кіровограді; 
 Тірській Любові Архипівні на квартиру № 71 по вул. Пацаєва, 8,     
корп. 5 в м. Кіровограді. 
 Дзигі Олександру Михайловичу на квартиру № 85 по вул. Космонавта 
Попова, 11, корп. 3 в м. Кіровограді; 
 Куркіній Людмилі Олександрівні, Куркіну Олександру Сергійовичу на 
житловий     будинок     з    господарськими    будівлями    та    спорудами   по  
вул. Сєрова, 35-а в м. Кіровограді; 
 Ткаченку Юрію Вікторовичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Кропивницького, 117 в м. Кіровограді; 
 Чайці Анатолію Максимовичу на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Зоряній, 7 в м. Кіровограді; 
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 Щербенко     Тамарі     Василівні     на     14/25 ч.     домоволодіння     по  
вул. Воронцовській, 92 в м. Кіровограді; 
 Смоляку     Павлу     Миколайовичу  на     11/25 ч.     домоволодіння     
по вул. Воронцовській, 92 в м. Кіровограді; 
 Чорнобривець Надії Григорівні  на  квартиру   № 136 по                                 
вул. Кропивницького, 7, корп. 1  в м. Кіровограді; 
 Ярмолюк Маргариті Петрівні, Ярмолюку Володимиру  Михайловичу 
на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами   по                   
вул. Дем’яна Бєдного, 57   в  м. Кіровограді в рівних частках;  
 Васютинському Миколі Васильовичу на 59/100ч., Примоленній Ніні 
Вікторівні на 41/100ч. житлового будинку з господарськими будівлями та 
спорудами по вул. Тореза, 23-а в м. Кіровограді; 
 Болдишеву Анатолію Михайловичу на житловий  будинок з                              
господарськими будівлями та спорудами по пров. Ламаному, 2-а                     
в м. Кіровограді; 
  Романенко Анжелі Володимирівні на квартиру № 72 по                         
вул. Калініна, 41 в  м. Кіровограді; 
  Баркагану Ігорю Валерійовичу на квартиру № 48  по                                
вул. Добровольського, 6 в  м. Кіровограді; 
 Кріпак   Ларисі   Миколаївні   на   квартиру   №  76  по вул. Пацаєва, 12,  
корп. 2 в м. Кіровограді; 
 Зайцеву  Станіславу  Павловичу,  Зайцевій  Зої  Федорівні  на  квартиру  
№ 66 по вул. Лінії 10-ї, 56 в м. Кіровограді на праві спільної сумісної 
власності; 
 Яровенко Надії Петрівні на квартиру № 109 по вул. Академіка 
Корольова, 30 в м. Кіровограді; 
 Козленко Ганні Михайлівні на квартиру № 69 по вул. Яновського, 100 
в м. Кіровограді; 
 Шовенко Таїсії Василівні на житловий будинок по вул. Вишневій, 11 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 
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Штанько 24 95 85 


