
У К Р А Ї Н А 
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

  від «24» січня   2012 року                            № 48 
 

м. Кіровоград 
Про надання дозволів  
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 177 Сімейного      
кодексу України, ст. 32, 68, 71 Цивільного кодексу України, 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 висновки    комісії   з    питань захисту прав дитини  (  протоколи  
№ 2 від 13.01.2012 р., № ), розглянувши  заяви  громадян з проханням про 
надання дозволів на продаж, придбання, дарування житла та укладання 
договору про припинення права на аліменти, виконком Кіровоградської 
міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

Дозволити : 
 

 гр. Голобородьку Ігорю Анатолійовичу та Голобородько Ларисі 
Петрівні,   які    мешкають   в    м.    Кіровограді,   вул. В»ячеслава Чорновола  
(вул. Луначарського), 1-б, кімн. 88, продати в установленому законом 
порядку  частину квартири, що знаходиться за вищезазначеною адресою та 
належить    на   підставі   свідоцтва   про   право власності на нерухоме майно  
від 26.10.2011 р. їх малолітній дитині Голобородько Вікторії Ігорівні, 
23.07.2002 року народження; 
 гр. Голобородьку Ігорю Анатолійовичу та Голобородько Ларисі 
Петрівні,     які    мешкають   в    м.  Кіровограді,  вул.  В»ячеслава Чорновола  
( вул. Луначарського), 1-б, кімн. 88, придбати в установленому законом 
порядку    частину   житлового   будинку,   що  знаходиться в м. Кіровограді,  
вул. Воронцовська, 13, на ім»я їх малолітньої дитини Голобородько Вікторії 
Ігорівни, 23.07.2002 року народження;  
 зобов'язати гр. Голобородька Ігоря Анатолійовича та Голобородько 
Ларису Петрівну надати службі у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради документи, що підтверджують право власності 
на житло, яке придбане на ім»я Голобородько Вікторії Ігорівни, 23.07.2002 
року народження, до 24.04.2012 р.; 
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 гр. Токаренко Вікторії Валеріївні та Токаренку Василю Івановичу, які 
мешкають в м. Кіровограді, вул. Бєляєва, 5, к. 2, кв. 21, прийняти в дарунок в 
установленому законом порядку квартиру, що знаходиться в м. Кіровограді, 
вул. Волкова, 10, к. 4, кв. 38, на ім»я їх малолітньої дитини Токаренка 
Владислава Васильовича, 30.07.2007 року народження; 
 зобов'язати гр. Токаренко Вікторію Валеріївну та Токаренка Василя 
Івановича надати службі у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради документи, що підтверджують право власності 
на житло, яке подаровано на ім»я Токаренка Владислава Васильовича, 
30.07.2002 року народження, до 24.04.2012 р.; 
 

 гр. Кривошею Сергію Васильовичу та Кривошеї Оксані Борисівні, які 
мешкають в м. Кіровограді, вул. Генерала Родимцева, 92, кв. 12, укласти 
договір про припинення права на аліменти для малолітньої дитини Кривошея 
Сергія   Сергійовича,   05.06.2001   року   народження,   у зв’язку з передачею  
гр. Кривошеєм Сергієм Васильовичем малолітній дитині Кривошею Сергію 
Сергійовичу права власності на частину нерухомого майна, що знаходиться 
за вищезазначеною адресою, право користування яким має малолітня     
дитина Кривошея Сергій Сергійович, 05.06.2001 року народження; 
 зобов'язати гр. Кривошея Сергія Васильовича та Кривошею Оксану 
Борисівну надати службі у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради документи, що підтверджують право власності 
на житло, яке переоформлено на ім»я Кривошея Сергія Сергійовича, 
05.06.2001 року народження, до 24.04.2012 р. 
 
 

 
 
Міський голова        О.Саінсус 
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