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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

  від  13  січня  2012 року                                               № 8 
 

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  
№ 38 від 30.12.2011 р., № 1 від 06.01.2012 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. Ганенку Олегу Миколайовичу, який   мешкає   в   с. Високі Байраки,  

Кіровоградський район, Кіровоградська область, та Ганенко Людмилі 
Дмитрівні, яка мешкає в м. Кіровограді, вул. Гагаріна, 24, кв. 4,  продати в 
установленому законом порядку квартиру, що знаходиться за 
вищезазначеною адресою, право користування    якою    має    малолітня    
дитина    Ганенко Андрій Олегович, 17.01.2005 року народження; 

зобов’язати гр. Ганенка Олега Миколайовича та Ганенко Людмилу 
Дмитрівну повідомити  службу у   справах  дітей  виконавчого  комітету  
Кіровоградської  міської ради про забезпечення малолітньої дитини Ганенка 
Андрія Олеговича, 17.01.2005 року народження, впорядкованим житлом на 
праві користування до 12.04.2012 р.; 

  
  гр. Пташинській Ользі Іванівні та Пташинському Борису Олексійовичу, 
які мешкають в м. Кіровограді, вул. Волинська, 9/34, придбати в 
установленому законом порядку частину житлового будинку, що 
знаходиться в м. Кіровограді, вул. Залізнична 2-а, буд. 32, на ім»я їх 
малолітньої дитини Пташинського Андрія Борисовича, 31.08.2001 року 
народження; 
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зобов'язати гр. Пташинську Ольгу Іванівну та Пташинського Бориса 
Олексійовича 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 Пташинського 
Андрія Борисовича, 31.08.2001 року народження,  до 12.04.2012 р.; 
 
 гр. Григор»євій   Валентині Олексіївні, яка мешкає в   м.     Кіровограді,  
просп. Комуністичний, 8, кв. 4, подарувати в установленому законом порядку 
гр.    Мироновій   Ользі   Олегівні квартиру, що знаходиться в м. Кіровограді,  
вул. Кропивницького, 10, кв. 41, право користування якою мають малолітня 
дитина Миронова Марія Олександрівна, 19.04.2009 року народження, та 
неповнолітня дитина Миронов Дмитро Олександрович, 26.09.1996 року 
народження;     

зобов’язати гр. Миронову Ольгу Олегівну та Миронова Олександра 
Григоровича повідомити  службу у   справах  дітей  виконавчого  комітету  
Кіровоградської  міської ради про забезпечення малолітньої дитини 
Миронової Марії Олександрівни, 19.04.2009 року народження, та 
неповнолітньої дитини Миронова Дмитра Олександровича, 26.09.1996 року 
народження,  впорядкованим житлом на праві користування до 12.04.2012 р.; 

 
гр. Мянікокс Надії Павлівні, яка мешкає в м. Кіровограді, вул. 50 років 

Жовтня, 22-а, кв. 60, подарувати в установленому законом порядку житловий 
будинок, що знаходиться в м. Кіровограді, пров. Курінний, 5, на ім»я її 
малолітньої дитини Усенко Анастасії Сергіївни, 16.02.1999 року народження; 

гр.   Усенку   Сергію     Юрійовичу,   який   мешкає   в    м. Кіровограді, 
вул. Волкова, 11, к. 2, кв. 86, прийняти в дарунок в установленому законом 
порядку      житловий       будинок,      що      знаходиться     в   м. Кіровограді,  
пров. Курінний, 5, на ім»я його малолітньої дитини Усенко Анастасії 
Сергіївни, 16.02.1999 року народження; 

зобов'язати гр. Усенка Сергія Юрійовича та Мянікокс Надію Павлівну 
надати службі у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради документи, що підтверджують право власності на житло, яке 
подароване на  ім»я  їх  малолітньої дитини Усенко Анастасії Сергіївни, 
16.02.1999 року народження,  до 12.04.2012 р. 
 
   

 
Міський голова        О.Саінсус 
 
 
 
Мосендз 
24-37-05 

 
 


