УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «23» вересня 2014 року

№ 452

Про надання дозволів на
відчуження житла
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 № 40 від 17.09.2014 р.), розглянувши заяви громадян з
проханням про надання дозволу на укладання договору оренди, поділ майна
та припинення права на аліменти, виконком Кіровоградської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дозволити:
гр. Н**, яка мешкає в м. Кіровограді,
вул. М**, укласти договір оренди земельної ділянки, що знаходиться на
території
Обознівської
сільської
ради,
Кіровоградський
район,
Кіровоградська область та належить на підставі державного акта на право
власності на земельну ділянку (серія ЯИ № 699339) її малолітній дитині Ш**,
** року народження, одержувати орендну плату за користування даною
земельною ділянкою та підписувати відповідні документи;
гр. К** та К**, які мешкають у м. Кіровограді, вул. В**, укласти
договір про поділ сумісно нажитої під час шлюбу квартири, що знаходиться
за вищезазначеною адресою, право користування якою має їх малолітня
дитина К**, ** року народження;
гр. К** та К**, які

мешкають

в

м. Кіровограді, вул. В**,

2
укласти договір про припинення права на аліменти для малолітньої дитини
К** ** року народження, у зв’язку з передачею гр. К** малолітній дитині
К** права власності на частину нерухомого майна, що знаходиться за
вищезазначеною адресою, право користування яким має малолітня дитина
К**, ** року народження;
гр. К**, яка мешкає в м. Кіровограді,
вул. Ж**, та гр. С**, яка мешкає в с. Покровському, вул. К**,
Кіровоградський район, Кіровоградська область, укласти договір про
розподіл спадкового майна, що залишилося після смерті гр. С** (помер
10.01.2014 р.), за яким переходять на праві приватної власності С**, ** року
народження, доньці померлого, автомобілі марки Ford Transit, 2008 року
випуску, реєстраційний номер ВА4558АТ (ринкова вартість 88 384,14 грн.) та
марки Hyundai Santa Fe 2.2 D, 2013 року випуску, реєстраційний номер
ВА8283АХ (ринкова вартість 280 288,96 грн.); нежитлова будівля
площею 66,80 кв.м за адресою: м. Кіровоград, вул. ** (ринкова вартість
293 459,00 грн.), трикімнатна квартира загальною площею 70,74 кв.м
за адресою: м. Кіровоград, вул. Г** (ринкова вартість 497 568,00 грн.) та
½ частина житлового будинку загальною площею 133,40 кв.м за адресою:
м. Кіровоград, вул. ** (ринкова вартість 308 231,00 грн.); гр. С**, матері
померлого, земельна ділянка 1.50 га для ведення особистого селянського
господарства, що розташована на території Покровської сільської ради,
Кіровоградський район, Кіровоградська область (ринкова вартість 25 641
грн.), однокімнатна квартира загальною площею 31,84 кв.м за адресою: м.
Кіровоград, ** (ринкова вартість 147 902,00 грн.), 1/6 частина житлового
будинку загальною площею 65,00 кв.м за адресою: с. Покровське, вул. К**,
Кіровоградський район, Кіровоградська область (ринкова вартість 12 743,17
грн.) та кошти в сумі ** грн., які знаходяться на поточному рахунку у
національній валюті № ** в ПАТ ДБ **.
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