
 
 

У К Р А Ї Н А 
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

  від «10» грудня  2013 року      № 682 
 
 
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   висновки    комісії   з    питань   захисту  прав   дитини   
(протоколи № 46 від 20.11.2013 р., № 47 від 27.11.2013 р., № 48 від 
04.12.2013 р.),  розглянувши  заяви  громадян з проханням про надання 
дозволу на дарування, продаж та придбання житла, виконком 
Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Дозволити: 
 

гр.     Дрозд        Ірині        Петрівні,    яка    мешкає    в  м. Кіровограді,  
вул. Волкова, 28, к. 5, кв. 129, подарувати в   установленому законом порядку  
гр. Дрозду Андрію Анатолійовичу частину квартири, що знаходиться за 
вищезазначеною адресою, право користування якою має  малолітня дитина 
Дрозд Поліна Андріївна, 05.04.2012 року народження; 

зобов'язати гр. Дрозда Андрія Анатолійовича та Дрозд Ольгу Павлівну 
надати службі у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради документи про забезпечення малолітньої дитини Дрозд Поліни 
Андріївни, 05.04.2012 року народження, впорядкованим житлом на праві 
користування до 10.03.2014 р.; 

 
гр. Антоновій Інні Анатоліївні та Антонову Костянтину 

Миколайовичу, які мешкають в м. Кіровограді, вул. Водогінна, 27, прийняти 
в дарунок в установленому законом порядку частину домоволодіння, що 
знаходиться за вищезазначеною адресою, на ім»я їх малолітньої дитини 
Антонова Олександра Костянтиновича, 14.02.2012 року народження; 
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зобов’язати гр. Антонову Інну Анатоліївну та Антонова Костянтина 

Миколайовича надати службі у  справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської  міської ради документи, що підтверджують право власності  
на житло, яке подаровано на ім»я малолітньої дитини Антонова Олександра 
Костянтиновича, 14.02.2012 року народження,  до 10.03.2014 р.; 
 
 гр.     Бабіковій      Олені     Валеріївні,     яка    мешкає в м. Кіровограді,  
вул. Індустріальна, 29, подарувати в установленому законом порядку частину 
квартири, що знаходиться в м. Кіровограді, вул. Повітрянофлотська, 67, к. 1, 
квартира 74, на ім»я її малолітньої дитини Бабікова Василя Олександровича, 
29.12.2002 року народження; 
 гр.     Бабікову     Олександру    Петровичу,    який мешкає в м. Харкові,  
вул. Роднікова, 9-а, кв. 109, прийняти в дарунок в установленому законом 
порядку     частину      квартири,       що       знаходиться     в    м.  Кіровограді,  
вул. Повітрянофлотська, 67, к. 1, кв. 74, на ім»я його малолітньої дитини  
Бабікова Василя Олександровича, 29.12.2002 року народження; 
 неповнолітній дитині Бабіковій Марії Олександрівні, 14.12.1997 року 
народження, яка мешкає в м. Кіровограді, вул. Індустріальна, 29, прийняти в 
дарунок в установленому законом порядку частину квартири, що 
знаходиться в м. Кіровограді, вул. Повітрянофлотська, 67, к. 1, кв. 74; 
 гр.     Бабіковій     Олені      Валеріївні,    яка    мешкає  в м. Кіровограді,  
вул.    Індустріальна,  29, та Бабікову Олександру Петровичу, який мешкає в  
м. Харкові, вул. Роднікова, 9-а, кв. 109, дати згоду їх неповнолітній дитині 
Бабіковій Марії Олександрівні, 14.12.1997 року народження, прийняти в 
дарунок в установленому законом порядку частину квартири, що 
знаходиться в м. Кіровограді, вул. Повітрянофлотська, 67, к. 1, кв. 74;       

зобов’язати гр. Бабікову Олену Валеріївну та Бабікова Олександра 
Петровича надати службі у  справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської  міської ради документи, що підтверджують право власності  
на житло, яке подаровано на ім»я малолітньої дитини Бабікова Василя 
Олександровича, 29.12.2002 року народження, та неповнолітньої дитини 
Бабікової          Марії         Олександрівни,     14.12.1997      року   народження,  
до 10.03.2014 р.; 
 
 гр.    Грабарю   Олегу     Леонідовичу,   який    мешкає  в м. Кіровограді,  
вул. Космонавта Попова, 26, к. 1, кв. 69, продати в установленому законом 
порядку гр. Грабар Ілоні Вікторівні частину квартири, що знаходиться за 
вищезазначеною адресою, право користування якою мають малолітні діти 
Грабар Владислав Олегович, 29.03.2005 року народження, та Романов Гліб 
Олексійович, 28.05.2013 року народження; 

зобов'язати гр. Грабаря Олега Леонідовича, Грабар Ілону Вікторівну та 
Романова Олексія Петровича надати службі у справах дітей виконавчого 
комітету    Кіровоградської    міської    ради    документи    про   забезпечення  
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малолітніх дітей Грабаря Владислава Олеговича, 29.03.2005 року 
народження, та   Романова  Гліба Олексійовича, 28.05.2013 року народження,  
впорядкованим житлом на праві користування до 10.03.2014 р.; 

 
гр.    Письмак     Натальї    Олександрівні,   яка мешкає в м. Кіровограді,  

просп. Винниченка, 3, кв. 89, та Письмаку Сергію Володимировичу, який 
мешкає в м. Кіровограді, вул. Таврійська, 11, продати в установленому 
законом    порядку     частину     квартири,    що знаходиться в м. Кіровограді,  
просп. Винниченка, 3, кв. 89 та належить на підставі свідоцтва про право 
власності на житло № 48320 від 19.03.2009 р. їх малолітній дитині Письмак 
Олександрі Сергіївні, 04.01.2000 року народження; 
 гр.    Письмак    Натальї    Олександрівні,   яка  мешкає в м. Кіровограді,  
просп. Винниченка, 3, кв 89, та Письмаку Сергію Володимировичу, який 
мешкає в м. Кіровограді, вул. Таврійська, 11, придбати в установленому 
законом    порядку    частину     квартири,   що  знаходиться  в м. Кіровограді,  
вул. Генерала Жадова, 23, к. 1, кв. 40, на ім»я їх малолітньої дитини Письмак 
Олександри Сергіївни, 04.01.2000 року народження;    

зобов’язати гр. Письмак Наталью Олександрівну та Письмака Сергія 
Володимировича надати службі у  справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської  міської ради документи, що підтверджують право власності  
на житло, яке придбано на ім»я малолітньої дитини Письмак Олександри 
Сергіївни, 04.01.2000  року народження, до 10.03.2014 р.; 
 
 неповнолітній         дитині        Кравченко     Анастасії     Олександрівні,  
14.08.1999 року народження, яка мешкає в м. Кіровограді, вул. Кузнєцова, 
будинок 67, кв. 2, продати в установленому законом порядку частину 
квартири, що знаходиться за вищезазначеною адресою та належить їй на 
підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2005 р. № 4277; 
 гр.    Скляніченко    Катерині    Василівні,  яка  мешкає в м. Кіровограді,  
вул. Кузнєцова, 67, кв. 2, та Кравченку Олександру Миколайовичу, який 
мешкає в м. Кіровограді, вул. Кропивницького. 80, кв. 26, дати згоду їх 
неповнолітній дитині Кравченко Анастасії Олександрівні, 14.08.1999 року 
народження, продати в установленому законом порядку частину квартири, 
що знаходиться в м. Кіровограді, вул. Кузнєцова, 67, кв. 2, право 
користування якою має малолітня дитина Скляніченко Крістіна Русланівна, 
04.12.2009 року народження; 
   неповнолітній       дитині        Кравченко     Анастасії     Олександрівні,  
14.08.1999 року народження, яка мешкає в м. Кіровограді, вул. Кузнєцова, 
будинок 67, кв. 2, придбати в установленому законом порядку частину 
житлового   будинку  з  надвірними будівлями і спорудами, що знаходиться в  
с. Грузькому, вул. Леніна, 96, Кіровоградський район, Кірвоградська область; 
 гр.    Скляніченко    Катерині    Василівні,  яка  мешкає в м. Кіровограді,  
вул. Кузнєцова, 67, кв. 2, та Кравченку Олександру Миколайовичу, який 
мешкає    в  м.   Кіровограді,   вул.   Кропивницького,  80, кв. 26, дати згоду їх  
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неповнолітній дитині Кравченко Анастасії Олександрівні, 14.08.1999 року 
народження, придбати в установленому законом порядку частину житлового 
будинку     з      надвірними     будівлями    і    спорудами,    що  знаходиться в  
с. Грузькому, вул. Леніна, 96, Кіровоградський район, Кірвоградська область; 
 гр.    Скляніченко    Катерині    Василівні,  яка мешкає в м. Кіровограді,  
вул. Кузнєцова, 67, кв. 2, та Скляніченку Руслану Володимировичу, який 
мешкає в м. Кіровограді, вул. Куйбишева, 109, придбати в установленому 
законом порядку частину житлового будинку з надвірними    будівлями     і     
спорудами,    що   знаходиться  в с. Грузькому, вул. Леніна, 96, 
Кірвоградський район, Кіровоградська область, на ім»я їх малолітньої 
дитини Скляніченко Крістіни Русланівни, 04.12.2009 року народження; 

зобов’язати гр. Скляніченко Катерину Василівну, Скляніченка Руслана 
Володимировича та Кравченка Олександра Миколайовича надати службі у  
справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської  міської ради 
документи, що підтверджують право власності на житло, яке придбано на 
ім»я малолітньої дитини Скляніченко Крістіни Русланівни, 04.12.2009  року 
народження, та неповнолітньої дитини Кравченко Анастасії Олександрівни, 
14.08.1999 року народження, до 10.03.2014 р.; 

 
гр. Назаренку Олегу Анатолійовичу та Назаренко Ірині Леонідівні, які 

мешкають в м. Кіровограді, вул. Можайського, 6, кв. 62, прийняти в дарунок 
в установленому законом порядку частини житлового будинку з 
господарсько-побутовими будівлями та земельної ділянки, що знаходяться в 
м. Кіровограді, вул. Єгорова, 59/66, на ім»я їх малолітньої дитини Назаренка 
Матвія Олеговича, 19.09.2008 року народження;  

зобов’язати гр. Назаренка Олега Анатолійовича та Назаренко Ірину 
Леонідівну надати службі у  справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської  міської ради документи, що підтверджують право власності  
на житло, яке подаровано на ім»я малолітньої дитини Назаренка Матвія 
Олеговича, 19.09.2008  року народження, до 10.03.2014 р.; 
 
 гр.     Онул      Ларисі     Анатоліївні,    яка     мешкає  в м. Кіровограді,  
вул. Толстого, 13-а, подарувати в установленому законом порядку житловий 
будинок з надвірними спорудами, що знаходиться за вищезазначеною 
адресою,     на     імена     її    малолітніх    дітей  Онул Анастасії Миколаївни,  
04.03.2004     року     народження,     та     Онула     Микити     Миколайовича,  
04.03.2004 року народження;   
 гр.    Онулу    Миколі    Леонідовичу,   який   мешкає   в  м. Кіровограді,  
вул. Толстого, 13-а, прийняти в дарунок в установленому законом порядку 
житловий будинок з надвірними спорудами, що знаходиться за 
вищезазначеною адресою, на імена його малолітніх дітей Онул Анастасії 
Миколаївни, 04.03.2004     року     народження,     та     Онула     Микити     
Миколайовича, 04.03.2004 року народження;   
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зобов’язати гр. Онул Ларису Анатоліївну та Онула Миколу 

Леонідовича надати службі у  справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської  міської ради документи, що підтверджують право     
власності на житло, яке подаровано  на  імена малолітніх дітей Онул 
Анастасії Миколаївни, 04.03.2004  року народження, та Онула Микити 
Миколайовича, 04.03.2004 року народження, до 10.03.2014 р.; 
 
 
    неповнолітній      дитині         Волошину    Дмитру     Володимировичу,  
01.07.1999 року народження, який мешкає в м. Кіровограді, вул. Верхня 
Прирічна, 1, придбати в установленому законом порядку частину 
домоволодіння    з   надвірними   будівлями   та  спорудами, що знаходиться в  
м. Кіровограді, вул. Очаківська, 21; 
 гр.      Волошиній     Ірині     Григорівні,     яка  мешкає в м. Кіровограді,  
вул. Верхня Прирічна, 1, дати згоду її неповнолітній дитині Волошину 
Дмитру Володимировичу, 01.07.1999 року народження, придбати в 
установленому законом порядку частину домоволодіння з надвірними 
будівлями та спорудами, що знаходиться в м. Кіровограді, вул. Очаківська, 
будинок 21;   

зобов’язати гр. Волошину Ірину Григорівну надати службі у  справах 
дітей виконавчого комітету Кіровоградської  міської ради документи, що 
підтверджують     право     власності     на     житло,    яке    придбано  на  ім»я  
неповнолітньої дитини Волошина Дмитра Володимировича, 01.07.1999  року 
народження, до 10.03.2014 р.; 
 
 гр.    Лахману     Миколі     Марковичу,   який  мешкає в м. Кіровограді,  
вул. Полтавська, 28, к. 2, кв. 92, продати в установленому законом порядку 
частину квартири, що знаходиться за вищезазначеною адресою та належить 
на     підставі     ухвали     Ленінського      районного      суду    м.  Кіровограда  
від     01.04.2010  р.     його    малолітній    дитині    Лахман  Анні Миколаївні,  
23.02.2003 року народження, та право користування якою має малолітня 
дитина Лахман Ірина Миколаївна, 06.09.2008 року народженя;  
 гр.    Лахману     Миколі     Марковичу,    який  мешкає в м. Кіровограді,  
вул. Полтавська, 28, к. 2, кв. 92, придбати в установленому законом порядку 
частину квартири, що знаходиться в м. Одесі, вул. Академіка Корольова, 
будинок 29-а, кв. 24, на ім»я його малолітньої дитини Лахман Анни 
Миколаївни, 23.02.2003 року народження;    

зобов’язати гр. Лахмана Миколу Марковича надати службі у  справах 
дітей виконавчого комітету Кіровоградської  міської ради документи, що 
підтверджують     право     власності     на     житло,    яке    придбано  на  ім»я  
малолітньої дитини Лахман Анни Миколаївни, 23.02.2003  року народження, 
до 10.03.2014 р. 
  

гр.   Гудзенко    Аллі    Валеріївні,    яка    мешкає     в    м.   Кіровограді,  
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вул. Волкова, 30, кв. 31, продати в установленому законом порядку частину 
жилого   приміщення   в   гуртожитку   (блок - секція),    що    знаходиться    в  
м. Черкаси, вул. Ярослава Галана, 7, блок - секція 601-608, 617  та  належить 
на  підставі  свідоцтва про право власності  на  нерухоме  майно від 
11.10.2011 р. її  малолітній дитині  Гудзенко Віталіні Олександрівні, 
21.02.2003 року народження;  
 гр.    Гудзенко    Аллі    Валеріївні,    яка    мешкає     в    м. Кіровограді,   
вул. Волкова, 30, кв. 31,  придбати в установленому законом порядку частину 
квартири, що знаходиться  м. Кіровограді, вул. Родникова, 78, кв. 38, на  ім»я 
її    малолітній   дитині  Гудзенко   Віталіни   Олександрівни,  21.02.2003 року 
народження; 

зобов’язати  гр. Гудзенко  Аллу   Валеріївну   надати   службі у  
справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської  міської ради 
документи, що підтверджують право   власності   на    житло,   яке   придбано  
на  ім»я малолітньої дитини Гудзенко Аллі Валеріївні, 21.02.2003  року 
народження, до 10.03.2014 р. 
 

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              О.Саінсус 
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