
У К Р А Ї Н А   

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “ 30 ”  серпня 2011 року № 888

м. Кіровоград

Про оформлення  права  власності 
на  квартири 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 59  Закону  України  
“Про місцеве  самоврядування в Україні”, підпунктом а пункту 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 громадян міста про  оформлення права власності  на 
квартири у зв’язку  з  проведенням будівництва, реконструкції,  
перерахунком  ідеальних часток,  відсутністю реєстраційних посвідчень в 
переліку правовстановлювальних  документів, на підставі яких  здійснюється 
державна реєстрація    прав    власності, 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:

Лозенко    Вікторії Вікторівні на квартиру за адресою: м. Кіровоград, 
вул. Миру, 17-а, кв. 36; 

Штраховій Ользі  Олександрівні на квартиру за адресою: м. Кіровоград, 
вул. Бєляєва, 9, кв.  13;
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Харьковій Аллі Валеріївні на квартиру за адресою: м. Кіровоград, 

вул. Поповича, 7-в, кв.  62;
Карпенко Тетяні Борисівні на 2/3 ч.  квартири за адресою: м. Кіровоград, 

вул. Шевченка, 16, кв.  2;
Карпенко Лідії Валеріївні на 1/3 ч.  квартири за адресою: м. Кіровоград, 

вул. Шевченка, 16, кв.  2;
Тимощук  Тетяні  Петрівні  на  квартиру за  адресою: м. Кіровоград, 

вул. Чигиринська, 17/13, кв.  7-а;
Бутенко     Вірі    Пилипівні на  квартиру за  адресою: м. Кіровоград, 

вул. Академіка Корольова, 3, кв. 67;
Владимировій      Валентині      Іванівні      на     квартиру   за    адресою:

м. Кіровоград, вул. В’ячеслава Чорновола, 1, кв. 8;
Щирському Віктору Павловичу, Щирській Людмилі Йосипівні,

Щирському Юрію Вікторовичу, Щирському Вячеславу Вікторовичу, 
Щирському Олександру  Вікторовичу на  квартиру за  адресою:
м. Кіровоград, вул. Академіка Корольова, 9, кв. 33 на праві приватної 
спільної сумісної власності;

      Бобко Валентині Миколаївні на  квартиру за  адресою: м. Кіровоград, 
вул. Жовтневої революції, 20, корп. 1, кв.32;
         Тєлєховій       Тамарі       Олександрівні      на     квартиру   за    адресою:
 м. Кіровоград, вул. Кірова, 29/33, кв. 53;
          Смірнову    Миколі    Олександровичу    на      квартиру    за     адресою:
 м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 20, корп. 1, кв.180;

Неживенко    Олені    Олександрівні     на       квартиру     за      адресою:
 м. Кіровоград, вул. Пашутінська,  17, кв.64;

Фідрі Віктору Пилиповичу на  квартиру за  адресою: м. Кіровоград, 
вул. Жовтневої революції, 20, корп. 1, кв.129;

Міщенку Геннадію Павловичу на квартиру  за  адресою: м. Кіровоград, 
вул. Яновського, 155-а, кв. 4;

Козловій Валентині Олександрівні на квартиру за адресою: 
м. Кіровоград, вул. Комарова, 9, кв. 49;

Трубіну Віктору Володимировичу на  квартиру за адресою: 
м. Кіровоград, вул. Космонавта Попова.11, корп.3, кв. 109;

Борткову   Анатолію  Корнійовичу,   Бортковій  Людмилі  Миколаївні на 
квартиру  за адресою: м.  Кіровоград, вул. Володарського, 28/23, кв.1 на праві 
приватної спільної часткової власності;

Токарєву   Віктору   Івановичу   на  квартиру  за  адресою: м. Кіровоград, 
вул. Дзержинського, 56, кв. 4;

Барабіній   Ользі   Миколаївні   на   квартиру  за  адресою: м. Кіровоград, 
вул. Героїв Сталінграда, 26, корп. 1, кв. 6.

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  
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внесення відповідних змін до записів Реєстру прав власності на нерухоме 
майно.

Міський голова                     О.Саінсус

Штанько
24-95-85


