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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від “ 08 ”  листопада  2012 року      №  939 

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: 
 Михайлюк Людмилі Леонідівні на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Балтійській, 54-а в                          
м. Кіровограді;  
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 Велитницькому Михайлу Леонідовичу на квартиру № 61 по 
вул. Героїв Сталінграда, 22, корп.2 в м. Кіровограді; 
 Кондратенку Віктору Дмитровичу на садовий будинок з  
господарськими   будівлями   та   спорудами  на  ділянці  № 490 в 
садівницькому   товаристві    “Дружба”  в  м. Кіровограді; 
 Ткаченку Євгену Олександровичу на садовий будинок з  
господарськими   будівлями   та   спорудами  на  ділянці  № 1083 в 
садівницькому   товаристві    “Дружба”  в  м. Кіровограді; 
 Глушко Валентині Миколаївні, Штомпелю Сергію Анатолійовичу, 
Штомпель Віті Вікторівні, Штомпелю Дмитру Сергійовичу, Довженко 
Світлані Петрівні, Тарасову Даниїлу Денисовичу на 11/100 ч. домоволодіння 
по вул. Шатила, 17/8 в м. Кіровограді на праві спільної часткової власності в 
рівних частках кожному; 
 Долгополову Ігорю Олександровичу, Долгополову Костянтину 
Ігоровичу на 89/100 ч. домоволодіння по вул. Шатила, 17/8 в м. Кіровограді 
на праві спільної часткової власності в рівних частках кожному; 
 Берлінрут Людмили Анатоліївни на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Шахтарській, 71/10 в                          
м. Кіровограді; 
 Сидоренко Надії Юріївні на 37/100 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Першотравневій, 6 в                          
м. Кіровограді; 
 Тарасенку Олександру Григоровичу на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Кропоткіна, 9 в                          
м. Кіровограді; 
 Панченко Любові Миколаївні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Байкальській, 31 в м. Кіровограді; 
 Врадію Валерію Олександровичу на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Омській, 7                          
в м. Кіровограді; 
 Левенець Олександрі Петрівні  на квартиру  № 41 по  вул. Комарова, 15  
в м. Кіровограді; 
 Верескуну  Віктору   Петровичу на  садові   будинки з  господарськими   
будівлями   та   спорудами  на   ділянці   №  207/270   в  садовому  товаристві   
“Комунальник”; 
 Черевченко  Любові Петрівні  на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Каляєва, 9 в  м. Кіровограді; 

Міхальовій  Ал’ ї Валєївні на садовий будинок з  господарськими   
будівлями  та спорудами  на ділянці  № 836 в садівницькому товаристві  
“Дружба”; 

Хмельову Олександру  Федоровичу на садовий будинок з  
господарськими будівлями  та  спорудами  на ділянці  № 829 в садівницькому 
товаристві  “Дружба”; 

Гараніній Тетяні Федорівні на квартиру № 80   по  пров. Кінному, 6  в 
м. Кіровограді; 

Панченку Денису Володимировичу на квартиру  № 28 по                  
просп. Університетському, 23, корп. 1 в м. Кіровограді; 
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Ольшевській Ніні Григорівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по пров. Вишняківському, 57 в  м. Кіровограді; 
 Мухіну Олегу Георгійовичу на 1/2 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Комарова, 49 в                             
м. Кіровограді; 
 Мухіну Василю Георгійовичу на 1/2 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Комарова, 49  в                                
м. Кіровограді; 
 Мільковій   Олені Олександрівні  на житловий  будинок з 
господарськими будівлями та  спорудами по вул. Чайковського, 84  в                     
м. Кіровограді; 
 Бєльковій   Любові Вікторівні на житловий будинок з господарськими   
будівлями та спорудами по пров. Роздільному 1-му, 14 в м. Кіровограді; 

Подласій Наталії Іванівні на житловий  будинок з господарськими 
будівлями та  спорудами по вул. Гуляницького, 2-б  в  м. Кіровограді; 

Агаричевій Антоніні  Петрівні на житловий  будинок з господарськими 
будівлями та  спорудами по пров. Луговому 1-му, 5 в  м. Кіровограді; 

Фурману Василю Антоновичу на житловий будинок з господарськими   
будівлями та спорудами по вул. Пальміро Тольятті, 99  в м. Кіровограді; 

Безсмертному Віктору Анатолійовичу  на 23/50 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Тимірязєва, 133  в                        
м. Кіровограді; 

Стасюку  Антону Юрійовичу на квартиру № 31  по                                
вул. Добровольського, 26  в  м. Кіровограді; 

Бондаренко Зінаїді Федорівні  на житловий будинок з господарськими   
будівлями та спорудами по вул. Балтійській, 4 в м. Кіровограді; 

Шабаліну  Сергію  Георгійовичу  на квартиру   № 23 по вул. Гоголя, 78  
в  м. Кіровограді; 

Переверзєву Олександру Івановичу на житловий будинок з 
господарськими будівлями та спорудами по пров. Свердлова, 86 в                         
м. Кіровограді; 

Подолічу Сергію Івановичу на квартиру № 2 по вул. Академіка 
Корольова, 9-а  в м. Кіровограді; 

Святенко Людмилі Костянтинівні  на квартиру № 7 по вул. Академіка 
Корольова, 9-а в м. Кіровограді; 

Куцеволу Сергію Володимировичу на  квартиру № 8 по вул. Академіка 
Корольова, 9-а  в м. Кіровограді; 

Лупенку Сергію Віталійовичу на квартиру № 10 по вул. Академіка 
Корольова, 9-а;  

Будулатію Руслану Сергійовичу на квартиру № 14 по вул. Академіка 
Корольова, 9-а  в м. Кіровограді; 

Гнатко Світлані Петрівні на житловий будинок з господарськими   
будівлями та спорудами по вул. Пушкіна, 65 в м. Кіровограді; 
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Матвєєву Сергію Олександровичу на житловий будинок з 

господарськими   будівлями та спорудами по вул. Сєрова,60 в м. Кіровограді; 
Похилюк  Ніні Григорівні  на квартиру № 22 по вул. Героїв 

Сталінграда, 15  в м. Кіровограді; 
Гавриленко Тетяні Костянтинівні на квартиру № 29 по вул. 50 років 

Жовтня, 25 в м. Кіровограді; 
Борщенко       Вікторії    Миколаївні    на   квартиру    №    18    по      

вул. Червоногвардійській, 11 в м. Кіровограді; 
Клягіну Сергію Володимировичу, Клягіну Андрію Володимировичу, 

Клягіній Ганні Петрівні    на   квартиру    №    53    по      вул. Куйбишева, 2-д  
в м. Кіровограді на праві приватної часткової власності в рівних частках 
кожному; 

Колеснику Вячеславу Вікторовичу на житловий будинок з 
господарськими      будівлями    та  спорудами  по  вул.     Глинки,   72/2      в 
м. Кіровограді; 

Шкатулі Анатолію Івановичу на житлові будинки з господарськими      
будівлями та спорудами  по вул.  Червонозорівській,  19  в  м. Кіровограді; 

Іванковій Любові Василівні, Іванкову  Євгенію Івановичу на   квартиру    
№   1    по      вул. Лінія 3-я, 13  в м. Кіровограді на праві спільної часткової 
власності в рівних частках кожному; 

Голоднику Олександру Федоровичу, Голодник Людмилі Борисівні, 
Мироненко   Оксані   Валентинівні, Голоднику Юрію Олександровичу на 
59/100 ч. житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами по 
вул. Миру, 17  в  м. Кіровограді на праві приватної часткової власності в 
рівних частках кожному; 

Ніжніченко Юрію Григоровичу  на 27/100 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Миру, 17  в  м. Кіровограді; 

Лебідь Олені Вікторівні  на 7/50 ч. житлового будинку з 
господарськими будівлями та спорудами по вул. Миру, 17  в  м. Кіровограді; 

Єсипаці Олені Михайлівні на житловий будинок з господарськими      
будівлями та спорудами  по вул.  Канізькій, 10  в  м. Кіровограді; 

Павел   Зої   Порфирівні на квартиру № 127 по вул. Жовтневої 
революції, 20, корп. 1 в м. Кіровограді; 

Мартиненко       Ірині         Миколаївні       на    квартиру  №   53    по 
вул. Кропивницького, 8  в м. Кіровограді; 

Саленку Володимиру Володимировичу на садовий будинок з  
господарськими   будівлями   та   спорудами  на  ділянках  № 357, 359 в 
садівницькому   товаристві    “Дружба”  в  м. Кіровограді, з присвоєнням 
номера 357; 

Гладких Аллі Володимирівні на житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами по вул. Десантників, 86-а в м. Кіровограді; 

Ковтонюк Марії Константинівні на житловий будинок з 
господарськими   будівлями та спорудами по  пров. Салтикова - Щедріна, 57 
в м. Кіровограді; 
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Замараєвій Людмилі Олександрівні на житловий будинок з 
господарськими    будівлями    та     спорудами по вул. Криворізькій, 52-б  в 
м.  Кіровограді; 

Ярошенку Вячеславу Володимировичу на садовий будинок з  
господарськими   будівлями   та   спорудами  на  ділянці  № 49 в 
садівницькому   товаристві    “Дружба”  в  м. Кіровограді; 

Делістьяновій Світлані Іллінічні на житловий будинок з 
господарськими    будівлями    та     спорудами по пров. Гайдамацькому, 2-б  
в м.  Кіровограді; 

Пірогову Дмитру Олександровичу на житловий будинок з 
господарськими    будівлями    та     спорудами по пров. Гайдамацькому, 4  в 
м.  Кіровограді; 

Чучуменку Володимиру Володимирович на садовий будинок з  
господарськими   будівлями   та   спорудами  на  ділянці  № 330 в 
садівницькому   товаристві    “Дружба”  в  м. Кіровограді; 

Боляновському Валентину Вікторовичу на садовий будинок з  
господарськими   будівлями   та   спорудами  на  ділянці  № 47 в 
садівницькому   товаристві    “Дружба”  в  м. Кіровограді; 

Чалому Віктору Пантелійовичу на квартиру № 52   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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Якименко  24 95 85 


