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 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

  від  14  грудня  2011 року                                         № 1174 
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  
№ 33 від 02.12.2011 р., № 34 від 09.12.2011 р.), розглянувши  заяви  громадян 
з проханням про надання дозволів на продаж, придбання та дарування житла, 
виконком Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

Дозволити : 
 
гр.    Щеці   Антону    Вікторовичу,   який   мешкає   в   м.  Кіровограді,  

вул. Героїв Сталінграда, 12, к.1, кв. 205, та Щеці Оксані Ігорівні, яка мешкає 
в м. Кіровограді, вул. Героїв Сталінграда, 8, кв. 182,  продати в 
установленому законом порядку частину приватизованої квартири, що 
знаходиться в м. Кіровограді, вул. Героїв Сталінграда, 8, секція 23 та 
належить    на    підставі   свідоцтва   про  право власності на нерухоме майно  
від     01.07.2011 р.    їх     малолітній     дитині    Щеці    Євгенію Антоновичу,  
28.04.2010 року народження; 
 гр.   Щеці    Антону    Вікторовичу,    який   мешкає   в   м.  Кіровограді,  
вул. Героїв Сталінграда, 12, к. 1, кв. 205, та Щеці Оксані Ігорівні, яка мешкає 
в м. Кіровограді, вул. Героїв Сталінграда, 8, кв. 182, придбати в 
установленому законом порядку частину квартири, що знаходиться в 
м.Кіровограді, вул. Пацаєва, 1/3, кв. 47, на ім»я їх малолітньої дитини Щеки 
Євгенія Антоновича, 28.04.2010 року народження;     

зобов'язати гр. Щеку Антона Вікторовича та Щеку Оксану Ігорівну 
надати службі у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради документи, що підтверджують право власності на житло, яке придбане 
на ім’я Щеки Євгенія Антоновича, 28.04.2010 року народження, до 
13.03.2012 р.; 
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 неповнолітній    дитині      Чекерлану       Артему        Олександровичу,  
21.03.1994       року     народження,      який      мешкає     в     м.    Кіровограді,  
вул. Тарковського Арсенія (вул. Володарського), 60, кв. 43, прийняти в 
дарунок в установленому законом порядку частину квартири, що 
знаходиться  за вищезазначеною адресою; 
 гр. Чекерлану Олександру Анатолійовичу та Чекерлан Світлані 
Володимирівні, які мешкають в м. Кіровограді, вул. Тарковського Арсенія 
(вул. Володарського), 60, кв. 43, дати згоду їх неповнолітній дитині 
Чекерлану Артему Олександровичу, 21.03.1994 року народження, прийняти в 
дарунок в установленому законом порядку  частину квартири, що      
знаходиться за вищезазначеною адресою; 

зобов'язати гр. Чекерлана Олександра Анатолійовича та Чекерлан 
Світлану Володимирівну надати службі у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради документи, що підтверджують право 
власності на житло, яке подаровано на ім’я Чекерлана Артема 
Олександровича, 21.03.1994 року народження, до 13.03.2012 р.; 
 
 гр.    Козелківській    Марині    Андріївні, яка  мешкає    в    м.    Калуші,  
пров. Шкільний, 2, кв. 19, Івано-Франківська область, та Козелківському 
Віталію Васильовичу, який мешкає в м. Кіровограді, вул. Космонавта 
Попова, 24, к. 1, кв. 16, придбати в установленому законом порядку частини 
житлового будинку та земельної ділянки, що знаходяться в м. Кіровограді, 
вул. Дагестанська, 11, на ім»я їх малолітньої дитини Козелківської Аліни 
Віталіївни, 04.01.2006 року народження; 
 зобов'язати гр. Козелківську Марину Андріївну та Козелківського 
Віталія Васильовича надати службі у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради документи, що підтверджують право власності 
на житло, яке придбане на  ім»я  їх  малолітньої дитини Козелківської Аліни 
Віталіївни, 04.01.2006 року народження,  до 13.03.2012 р.; 
 
 гр.       Малій    Вірі     Антонівні,    яка    мешкає   в     с.     Красногірці,  
Голованівський район, Кіровоградська область, подарувати в    
установленому законом порядку гр. Малому Михайлу Олеговичу квартиру, 
що знаходиться в м. Кіровограді, вул. Короленка, 58\12, кв. 10, право 
користування якою мають малолітня дитина Мала Олена Михайлівна, 
24.04.2000 року народження, та неповнолітня дитина Мала Анастасія 
Михайлівна, 05.05.1995 року народження;     

зобов’язати гр. Малого Михайла Олеговича та Малу Олену 
Анатоліївну повідомити  службу у   справах  дітей  виконавчого  комітету  
Кіровоградської  міської ради про забезпечення малолітньої дитини Малої 
Олени Михайлівни, 24.04.2000 року народження, та неповнолітньої дитини 
Малої Анастасії Михайлівни, 05.05.1995 року народження,  впорядкованим 
житлом на праві користування до 13.03.2012 р.; 
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 гр. Михальченку Сергію Васильовичу, який мешкає в м. Кіровограді, 
вул.  Башкирська,   3-а,  кв. 25,  подарувати в установленому законом порядку  
гр. Михальченко Вікторії Олександрівні квартиру, що знаходиться за 
вищезазначеною адресою, право користування якою має малолітня дитина 
Михальченко Данило Сергійович, 08.08.2000 року народження; 

зобов’язати гр. Михальченка Сергія Васильовича та Михальченко 
Вікторію Олександрівну повідомити  службу у   справах  дітей  виконавчого  
комітету  Кіровоградської  міської ради про забезпечення малолітньої дитини 
Михальченка Данила Сергійовича, 08.08.2000 року народження,  
впорядкованим житлом на праві користування до 13.03.2012 р.; 

 
гр.    Новак    Юлії    Валентинівні,    яка    мешкає   в    м.    Кіровограді,  

вул. Жовтневої революції, 33, кв. 108, подарувати в установленому законом 
порядку гр. Новаку Валентину Федоровичу частину квартири, що 
знаходиться за вищезазначеною адресою, право власності та право 
користування якою має малолітня дитина Новак Катерина Максимівна, 
10.04.2005 року народження; 

зобов’язати гр. Новак Юлію Валентинівну повідомити  службу у   
справах  дітей  виконавчого  комітету  Кіровоградської  міської ради про 
забезпечення      малолітньої     дитини      Новак      Катерини      Максимівни,  
10.04.2005 року народження,  впорядкованим житлом на праві користування 
до 13.03.2012 р.; 
 
 гр. Євко Марії Яківні, яка мешкає в с. Соколівському, вул. Гагаріна, 17, 
Кіровоградський район, Кіровоградська область, подарувати в 
установленому законом порядку гр. Волошину Сергію Миколайовичу 
частини    житлового      будинку    та    земельної   ділянки,  що знаходяться в  
м. Кіровограді, вул. Профінтерну, 16, право користування якими має 
малолітня дитина Волошина Яна Сергіївна, 14.04.1999 року народження; 

зобов’язати гр. Волошина Сергія Миколайовича та Волошину Наталію 
Ігорівну повідомити  службу у   справах  дітей  виконавчого  комітету  
Кіровоградської  міської ради про забезпечення малолітньої дитини 
Волошиної Яни Сергіївни, 14.04.1999 року народження,  впорядкованим 
житлом на праві користування до 13.03.2012 р.; 

 
гр.    Кардачу    Григорію    Івановичу,   який   мешкає  в м. Кіровограді,  

вул. Глибка, 35/37, подарувати в установленому законом порядку гр. Кардачу 
Анатолію Григоровичу частини житлового будинку та земельної ділянки, що 
знаходяться за вищезазначеною адресою, право користування якими має 
малолітня дитина Кардач Яніта Анатоліївна, 15.06.2000 року народження; 

зобов’язати гр. Кардача Анатолія Григоровича та Кардач Олену 
Григорівну повідомити  службу у   справах  дітей  виконавчого  комітету  
Кіровоградської    міської   ради   про    забезпечення   малолітньої      дитини  
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Кардач Яніти Анатоліївни, 15.06.2000 року народження,  впорядкованим 
житлом на праві користування до 13.03.2012 р.; 
 
 неповнолітній дитині Варакіній Катерині Сергіївні, 22.08.1996 року 
народження, яка мешкає в м. Кіровограді, пров. Миргородський, 21, кв. 45, 
прийняти в дарунок в установленому законом порядку квартиру, що 
знаходиться за вищезазначеною адресою; 
 гр.   Варакіній     Маргариті    Миколаївні,  яка мешкає в м. Кіровограді,  
пров. Миргородський, 21, кв. 45, та Варакіну Сергію Владиславовичу, який 
мешкає в м. Кіровограді, вул. Калініна, 41, кв. 103, дати згоду їх 
неповнолітній дитині Варакіній Катерині Сергіївні, 22.08.1996 року 
народження, прийняти в дарунок в установленому законом порядку 
квартиру, що знаходиться в м. Кіровограді, пров. Миргородський, 21, кв. 45; 
 зобов'язати гр. Варакіну Маргариту Миколаївну та Варакіна Сергія 
Владиславовича надати службі у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради документи, що підтверджують право власності 
на житло, яке подаровано на  ім»я  їх  неповнолітньої дитини Варакіної 
Катерини Сергіївни, 22.08.1996 року народження,  до 13.03.2012 р.; 
 
 гр.    Луценку    Олександру     Володимировичу,      який      мешкає    в  
м. Кіровограді, пров. Пожарського, 3, кв. 62, подарувати в установленому 
законом порядку гр. Луценко Олені Сергіївні частину квартири, що 
знаходиться за вищезазначеною адресою, право користування якою мають 
малолітні діти Луценко Данило Олександрович, 29.03.2005 року народження, 
та Луценко Михайло Олександрович, 05.01.2010 року народження;  

зобов’язати гр. Луценка Олександра Володимировича та Луценко 
Олену Сергіївну повідомити  службу у   справах  дітей  виконавчого  
комітету  Кіровоградської  міської ради про забезпечення малолітніх дітей 
Луценка Данила Олександровича, 29.03.2005 року народження, та Луценка 
Михайла Олександровича, 05.01.2010 року народження, впорядкованим 
житлом на праві користування до 13.03.2012 р.; 

 
гр. Фернандесу Даніїлу Аугостовичу та Горбенко Тетяні Станіславівні, 

які мешкають в м. Еспоо, вул. Ялкімайнінки, 2 с, кв. 35, Фінляндія, 
подарувати в установленому законом порядку гр. Горбенко Надії Василівні 
частини квартири, що знаходиться в м. Кіровограді, пров. Училищний, 2, 
квартира 31, право користування якою має неповнолітня дитина Горбенко 
Ілона Вадимівна, 24.10.1995 року народження;  

зобов’язати гр. Горбенка Вадима Станіславовича  повідомити  службу 
у   справах  дітей  виконавчого  комітету   Кіровоградської  міської ради   про  
забезпечення      неповнолітньої       дитини     Горбенко    Ілони     Вадимівни,  
24.10.1995 року народження, впорядкованим житлом на праві користування 
до 13.03.2012 р.; 
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 гр. Георгієвській Тетяні Вікторівні та Георгієвському Дмитру 
Анатолійовичу, які мешкають в м. Кіровограді, вул. Куроп»ятникова, 25, 
квартира 10, продати в установленому законом порядку частину квартири, 
що знаходиться за вищезазначеною адресою та належить на підставі 
свідоцтва про право власності на житло № 47563 від 08.12.2008 р. їх 
малолітній дитині Георгієвському Андрію Дмитровичу, 09.07.2003 року 
народження;  

гр. Георгієвській Тетяні Вікторівні та Георгієвському Дмитру 
Анатолійовичу, які мешкають в м. Кіровограді, вул. Куроп»ятникова, 25, 
квартира 10, придбати в установленому законом порядку частину квартири, 
що знаходиться в м. Кіровограді, вул. Нижня П»ятихатська, 24, кв. 26, на 
ім»я   їх       малолітньої        дитини      Георгієвського   Андрія   Дмитровича,  
09.07.2003 року народження;  

зобов'язати гр. Георгієвського Дмитра Анатолійовича та Георгієвську 
Тетяну Вікторівну надати службі у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради документи, що підтверджують право власності 
на житло, яке придбане на ім’я Георгієвського Андрія Дмитровича, 
09.07.2003 року народження, до 13.03.2012 р. 
 
 
   

 
Міський голова        О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мосендз 
24-37-05 

 
 

 


