
     У К Р А Ї Н А
 

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

  від «______»  ________________  2016 року                    № ____

Про надання дозволів  

Керуючись  ст.  140,  146  Конституції  України,  ст.  177  Сімейного
кодексу   України,  ст.  32, 68, 71  Цивільного кодексу України, підпунктом 4 
п. «б» ст. 34 Закону України “Про  місцеве    самоврядування     в     Україні”,
ст.  17   Закону України “Про  охорону дитинства”, ст. 12 Закону України
“Про  основи  соціального  захисту  бездомних  громадян  і  безпритульних
дітей”,     враховуючи   висновок    комісії   з    питань   захисту  прав   дитини
(протокол № 50 від  07  грудня 2016 року),  розглянувши  заяви  громадян з
проханням про надання дозволів на продаж та дарування житла, виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Дозволити:

гр.  О**,  яка  мешкає  в  м.  Кропивницького,  вул.  Ю**,  та  С**,  який
мешкає  в  м.  Кропивницькому,  вул.  А**,  подарувати  в  установленому
законом порядку гр. С**      частини       квартири,      що       знаходиться     в 
м. Кропивницькому,  вул.  Ю**, право користування  якою мають малолітні
діти С**, ** року народження, та С**, ** року народження;

гр.   К**,   яка  мешкає в м. Кропивницькому, 
вул. Ю**, подарувати в установленому законом порядку гр. В** житловий
будинок з надвірними    будівлями   та     земельну     ділянку,      що
знаходяться      в 
м.  Кропивницькому,  вул.  Ю**,  право  користування  якими  має  малолітня
дитина Г**, ** року народження;

гр. Л**, який  мешкає в м. Кропивницькому, 
вул.  К**,   подарувати   в  установленому   законом порядку  

квартиру,  що  знаходиться  за  вищезазначеною  адресою,  на  ім»я  його
малолітньої дитини Л**, ** року народження;

гр.   Л**,   яка   мешкає в м. Кропивницькому, 



вул. К**, прийняти в дарунок в установленому законом порядку квартиру,
що знаходиться за вищезазначеною адресою, на ім»я її малолітньої дитини
Л**, ** року народження;

гр.  А**,  яка  мешкає  в  м.  Кропивницькому,  вул.  Я**,  продати  в
установленому законом порядку частини житлового будинку з надвірними
будівлями та земельної ділянки, що знаходяться за вищезазначеною адресою
та належать на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від ** р.
її малолітній дитині А**, ** року народження;

гр.  А**,  яка  мешкає  в  м.  Кропивницькому,  вул.  Я**  придбати  в
установленому  законом  порядку  частину  квартири,  що  знаходиться  в  м.
Кропивницькому,  вул.  Ю**,  на  ім»я  її  малолітньої  дитини  А**,  **  року
народження;

зобов’язати  гр.  А**  надати  службі  у  справах  дітей  виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради документи, що підтверджують право
власності на житло, яке придбано на ім»я малолітньої дитини А**, ** року
народження.

2. В  разі   ненадходження   у   встановлені    терміни   інформації    про
виконання  батьками  або  особами,  які  їх  замінюють,   відповідних
зобов»язань, службі у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської
міської  ради звернутися до органів прокуратури для подальшого усунення
цих порушень.

Міський голова А. Райкович

Мосендз 24 37 05
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    в 
м. Кропивницькому, вул. Євгена Тельнова (просп. Правди), 2, к. 2, кв. 60 та
належить     на    підставі      свідоцтва     про    право   власності      на   житло
від     02.07.2015 р.     їх        малолітній    дитині   Кравченко Марії Андріївні, 
18.06.2006 року народження;  

Кравченко     Ірині    Юріївні,   яка  мешкає    в   м.      Кропивницькому,
вул.  Євгена  Тельнова  (просп.  Правди),  2,  к.  2,  кв.  60,  подарувати  в
установленому     законом     порядку частину квартири,    що    знаходиться
в м. Кропивницькому, вул.  Яновського,  98, кв.  15,  на ім»я  її  малолітньої
дитини Кравченко Марії Андріївни, 18.06.2006 року народження;  

Кравченку Андрію Петровичу, який мешкає  в   м.      Кропивницькому,
вул. Комарова, 52, кв. 19, прийняти в дарунок  в     установленому     законом
порядку      частину      квартири,     що   знаходиться   в   м. Кропивницькому,
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вул. Яновського, 98, кв. 15, на ім»я  його малолітньої    дитини Кравченко
Марії Андріївни, 18.06.2006 року народження;  

гр.    Суржко     Ірині      Георгіївні,  яка   мешкає в м. Кропивницькому, 
вул. Андріївська, 12, к. 2, кв. 8, подарувати в установленому законом порядку
гр. Капчелі Олені Олександрівні частину житлового будинку з господарсько-
побутовими        будівлями    та    земельної    ділянки,    що    знаходяться    в 
м.  Кропивницькому,  вул.  Фортечна  (Комсомольська),  13  та  право
користування  якими  мають  малолітні  діти  Капчеля  Назар  Олегович,
29.10.2014  року народження,  та  Капчеля  Дар»я  Олегівна,  28.07.2011 року
народження.   

2. В  разі   ненадходження   у   встановлені    терміни   інформації    про
виконання  батьками  або  особами,  які  їх  замінюють,   відповідних
зобов»язань, службі у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської
міської  ради звернутися до органів прокуратури для подальшого усунення
цих порушень.

Міський голова А. Райкович

Мосендз 24 37 05
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гр.   Куриш   Людмилі   Григорівні,  яка  мешкає  в м. Кропивницькому,
вул.  Михайлівська  (Кірова),  35,  кв.  2,  укласти  договір  про  розподіл
спадкового  майна,  що   залишилося  після  смерті  гр.  Глушкова  Олега
Володимировича  (помер  09.09.2015  р.),  за  яким  переходять  на  праві
приватної  власності  Глушковій  Дарині  Олегівні,  01.04.2011  року
народження,    доньці   померлого,    земельні    ділянки,   що   знаходяться    в
м.   Кропивницькому,   пров.   Вільний,   15   (ринкова  вартість 63 100 грн   та
48 500 грн),  та гр.  Глушкову Денису Олеговичу,  сину померлого,  кімната,
що   знаходиться    в    м.    Кропивницькому,   вул.   Космонавта    Попова,  5,
кімната 109-б (ринкова вартість 110 975 грн);

неповнолітній  дитині  Коцюбі  Юлії  Сергіївні,  16.04.1999  року
народження, яка мешкає в м. Кропивницькому, вул. Героїв України (Героїв
Сталінграда), 8, секція 17, продати в установленому законом порядку частину
секції, що знаходиться за вищезазначеною адресою та належить їй на підставі
свідоцтва про право вланості на нерухоме майно від 29.04.2011 р.;

гр. Коцюбі Людмилі Олександрівні, яка мешкає в м. Кропивницькому,
вул.  Героїв України  (Героїв  Сталінграда),  8,  секція  17,  та  Коцюбі  Сергію
Васильовичу,  який  мешкає  в  с.  Комишуватому,  Новоукраїнський  район,
Кіровоградська  область,  дати  згоду  їх  неповнолітній  дитині  Коцюбі  Юлії
Сергіївні,  16.04.1999  року  народження,  продати  в  установленому  законом
порядку частину секції, що знаходиться в м. Кропивницькому, вул.  Героїв
України (Героїв Сталінграда), 8, секція 17;  

неповнолітній  дитині  Коцюбі  Юлії  Сергіївні,  16.04.1999  року
народження, яка мешкає в м. Кропивницькому, вул. Героїв України (Героїв
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Сталінграда),  8,  секція  17,  придбати  в  установленому  законом  порядку
частину квартири, що знаходиться в м. Кропивницькому, вул. Волкова, 30,
квартира 84;

гр. Коцюбі Людмилі Олександрівні, яка мешкає в м. Кропивницькому,
вул.  Героїв України  (Героїв  Сталінграда),  8,  секція  17,  та  Коцюбі  Сергію
Васильовичу,  який  мешкає  в  с.  Комишуватому,  Новоукраїнський  район,
Кіровоградська  область,  дати  згоду  їх  неповнолітній  дитині  Коцюбі  Юлії
Сергіївні, 16.04.1999 року народження, придбати в установленому законом
порядку    частину     квартири,     що    знаходиться   в   м.   Кропивницькому,
вул. Волкова, 30, кв. 84;  

зобов’язати  гр.  Коцюбу  Людмилу  Олександрівну  та  Коцюбу  Сергія
Васильовича  надати  службі  у  справах  дітей  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради документи, що підтверджують право власності
на  житло,  яке  придбано  на  ім»я  неповнолітньої  дитини  Коцюби  Юлії
Сергіївни, 16.04.1999 року народження;

гр.     Яцині       Володимиру       Васильовичу,       який      мешкає     в 
м.  Кропивницькому,  вул.  Героїв  України  (Героїв  Сталінграда),  26,  к.  1,
квартира 226, та Яцині Катерині Петрівні, яка мешкає в м. Кропивницькому,
вул.  Юрія Коваленка (вул. Маршала Конєва), 23,  к. 2, кв. 143, придбати в
установленому   законом    порядку    частину   квартири,  що  знаходиться   в
м.  Кропивницькому,  вул.  Героїв  України  (  Героїв  Сталінграда),  26,  к.  1,
квартира 226; 

за умови одночасного оформлення договорів купівлі-продажу:
неповнолітній     дитині     Вараниці        Богдану          Святославовичу, 

02.04.2001    року     народження,     який     мешкає    в  м.   Кропивницькому, 
вул.  Волкова, 28, к.  4,  кв.  122, продати в установленому законом порядку
частину квартири, що знаходиться за вищезазначеною адресою та належить
йому на підставі свідоцтва про право власності на житло від 23.06.2016 р.;

гр.  Чумак  Інні  Валентинівні  та  Лукашенку  Павлу  Сергійовичу,  які
мешкають  в  с.  Суботці,  вул.  Калініна,  42,  Знам»янський  район,
Кіровоградська область, дати згоду їх неповнолітньому вихованцю Вараниці
Богдану  Святославовичу,  02.04.2001  року  народження,  продати  в
установленому    законом    порядку    частину    квартири,   що знаходиться в
м. Кропивницькому, вул. Волкова, 28, к. 4, кв. 122;

гр.  Чумак  Інні  Валентинівні  та  Лукашенку  Павлу  Сергійовичу,  які
мешкають  в  с.  Суботці,  вул.  Калініна,  42,  Знам»янський  район,
Кіровоградська область, продати в установленому законом порядку частину
квартири,  що  знаходиться  в  м.  Кропивницькому,  вул.  Волкова,  28,  к.  4,
квартира 122 та належить на підставі свідоцтва про право власності на житло
від  23.06.2016  р.  їх  малолітньому  вихованцю  Вараниці  Данилу
Святославовичу, 18.01.2004 року народження;

неповнолітній     дитині     Вараниці        Богдану          Святославовичу, 
02.04.2001    року     народження,     який     мешкає    в  м.   Кропивницькому, 
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вул. Волкова, 28, к. 4, кв. 122, придбати в установленому законом порядку
частину домоволодіння,        що     знаходиться    в   м.   Кропивницькому, 
вул. Кропивницького, 78;

гр.  Чумак  Інні  Валентинівні  та  Лукашенку  Павлу  Сергійовичу,  які
мешкають  в  с.  Суботці,  вул.  Калініна,  42,  Знам»янський  район,
Кіровоградська область, дати згоду їх неповнолітньому вихованцю Вараниці
Богдану  Святославовичу,  02.04.2001  року  народження,  придбати  в
установленому законом порядку частину    домоволодіння,   що знаходиться
в м. Кропивницькому, вул. Кропивницького, 78;

гр.  Чумак  Інні  Валентинівні  та  Лукашенку  Павлу  Сергійовичу,  які
мешкають  в  с.  Суботці,  вул.  Калініна,  42,  Знам»янський  район,
Кіровоградська область, придбати в установленому законом порядку частину
домоволодіння, що знаходиться в м. Кропивницькому, вул. Кропивницького,
будинок  78,  на  ім»я  їх  малолітнього  вихованця  Вараниці  Данила
Святославовича, 18.01.2004 року народження;

зобов’язати  гр.  Чумак  Інну  Валентинівну  та  Лукашенка  Павла
Сергійовича  надати  службі  у  справах  дітей  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради документи, що підтверджують право власності
на  житло,  яке  придбано на  ім»я  неповнолітньої  дитини Вараниці  Богдана
Святославовича,  02.04.2001  року  народження,  та  малолітньої  дитини
Вараниці Данила Святославовича, 18.01.2004 року народження.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради О. Мосін

Мосендз 24 37 05 
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