
 

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від " 13 " вересня 2022 року № 641

Про надання дозволів

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  статтею  177
Сімейного  кодексу  України,  статтею  32  Цивільного  кодексу  України,
підпунктом  4  пункту  «б»  частини  першої  статті  34  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 17 Закону України «Про
охорону дитинства»,  статтею 12  Закону  України  «Про основи  соціального
захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», пунктами 66, 67, 68 Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом
прав  дитини,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України
від 24 вересня 2008 року № 866, враховуючи рішення комісії з питань захисту
прав дитини (протокол від 31 серпня 2022 року № 26), розглянувши заяви
громадян з проханням про надання дозволів на придбання житла, укладання
договору про визначення часток у житлі, Виконавчий комітет Кропивницької
міської ради

В И Р І Ш И В :
1. Дозволити:

1) гр.  Б  *** О  *** М  ***,  яка  проживає  у
м.  Кропивницькому  по  пров.  Д  ***,  Б  *** О  ***
М  ***,  який  зареєстрований  у  м.  Кропивницькому  по  вул.  В  ***
Б  ***,  придбати  в  установленому  законом  порядку  частину
житлового  будинку,  що   знаходиться  у  м.  Кропивницькому  по
пров.  Д  ***,  на  ім’я  їх  малолітньої  дитини  Б  *** П  ***
***, *** року народження, та укласти договір купівлі-продажу;

2)  неповнолітній  дитині  Т  *** М  *** Е  ***,
***року  народження,  який  зареєстрований  в  м.  Кропивницькому  по
вул.  С  *** П  ***,   укласти  договір  про  визначення  часток  у
житлі,  що  знаходиться  в  м.  Кропивницькому  по  вул.  С  ***
П  ***,   відповідно  до  акта  розрахунку  і  поділу  ідеальних  часток,
складеного  товариством  з  обмеженою  відповідальністюс  «ТЕКТОАРЕАЛ»
станом на *** р.;
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гр.  Т  *** О  *** А  ***,  яка  зареєстрована  в
м.  Кропивницькому  по  вул.  С  *** П  ***,  дати  згоду  її
неповнолітній  дитині  Т  *** М  *** Е  ***,
***року  народження,  укласти  договір  про  визначення  часток  у  житлі,
що  знаходиться  в  м.  Кропивницькому  по  вул.  С  ***
П  ***,  відповідно  до  акта  розрахунку  і  поділу  ідеальних  часток,
складеного  товариством  з  обмеженою  відповідальністю   «ТЕКТОАРЕАЛ»
станом на ***р.

2. Строк дії пункту 1 цього рішення – 1 рік з дати його прийняття.

3. Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської
ради від 24 травня 2022 року № 295 «Про надання дозволів» та підпункт 2
пункту 1 викласти в такій редакції:

“2) за умови одночасного оформлення договорів купівлі-продажу:
неповнолітній  дитині  Б  ***  О  ***  О  ***,  ***  року

народження,  який  зареєстрований  в  м.  Кропивницькому  по
вул.  В  ***  Ч  ***,  буд.  ***,  кімн.  ***,  продати  в  установленому
законом порядку частину кімнати, що знаходиться у м. Кропивницькому по
вул.  В  ***  Ч  ***,  буд.  ***,  кімн.  ***,  належить  йому  на  підставі
свідоцтва  про  право  власності  на  житло  від  ***  р.,  та  укласти  договір
купівлі-продажу;

гр.  Б  ***  Н  ***  А  ***  та  гр.  Б  ***  О  ***  В  ***,
які  зареєстровані  в  м.  Кропивницькому  по  вул.  В  ***  Ч  ***,
буд.   ***, кімн.   ***,   дати    згоду    їх    неповнолітній   дитині   Б *** О ***
О  ***,  ***  року  народження,  продати  в  установленому
законом порядку частину кімнати, що знаходиться у м. Кропивницькому по
вул.  В  ***  Ч  ***,  буд.  ***,  кімн.  ***,  та  укласти  договір
купівлі-продажу; 

неповнолітній  дитині  Б  ***  О  ***  О  ***,  ***  року
народження,  який  зареєстрований  в  м.  Кропивницькому  по  вул.  В  ***
Ч  ***,  буд.  ***,  кімн.  ***,  придбати  в  установленому  законом  порядку
частину  житлового  будинку,  що  знаходиться  у  м.  Кропивницькому  по
вул. Б *** Х ***, буд. ***, та укласти договір купівлі-продажу;

гр.  Б  ***  Н  ***  А  ***  та  гр.  Б  ***  О  ***  В  ***,  які
зареєстровані  в  м.  Кропивницькому  по  вул.  В  ***  Ч  ***,  буд.  ***,
кімн.  ***,  дати  згоду  їх  неповнолітній  дитині  Б  ***  О  ***  О  ***,
***  року  народження,  придбати  в  установленому  законом  порядку
частину  житлового  будинку,  що  знаходиться  у  м.  Кропивницькому  по
вул.  Б  ***  Х  ***,  буд.  ***,  та  укласти  договір
купівлі-продажу; 

зобов’язати  гр.  Б  ***  Н  ***  А  ***  та  гр.  Б  ***  О  ***
В  ***  надати  управлінню  з  питань  захисту  прав  дітей
документи,  що  підтверджують  право  власності  на житло,  яке  придбано на
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ім’я  неповнолітньої  дитини  Б  ***  О  ***  О  ***,  ***  року
народження, до 16.11.2022 року.”.

Секретар міської ради Олег КОЛЮКА

Ігор Горін 35 83 36


