
 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від « 28 » лютого 2023 року       № 151

Про надання дозволів

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  статтею  177
Сімейного  кодексу  України,  статтею  32  Цивільного  кодексу  України,
підпунктом  4  пункту  «б»  частини  першої  статті  34  Закону  України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтею  17  Закону  України
«Про  охорону  дитинства»,  статтею  12  Закону  України  «Про  основи
соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», пунктами 66, 67
Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної
із  захистом  прав  дитини,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  24  вересня  2008  року  № 866,  враховуючи рішення комісії  з
питань  захисту  прав  дитини  (протокол  від  15 лютого  2023  року
№  5), розглянувши заяви громадян з проханням про надання дозволів на
продаж  та  дарування  житла,  поділ  майна  подружжя,  поділ  спадкового
майна, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Дозволити:

1)  громадянину  М  ***  А  ***  Л  ***,  який
зареєстрований  в  м.  Кропивницькому  по  вул.  О  ***
Є  ***,  буд.  ***,  кв.  ***,  та  громадянці  М  ***  Г  ***  М  ***,
яка  зареєстрована  в  м.  Кропивницькому  по  вул.  Г  ***
У ***, буд.***, корп.***, кв. ***, укласти договір про поділ майна подружжя
в  рівних  частках  на  житло,  що  знаходиться  в  м.  Кропивницькому,
вул.  Г  *** У ***,  буд.  ***,  корп.  ***,  кв.  ***,  право користування яким
мають  діти  М  ***  В  ***  А  ***,  ***  року
народження,  та  М  ***  В  ***  А  ***,  ***  року
народження;

2)  громадянину  М  ***  А  ***  Л  ***,  який
зареєстрований  в  м.  Кропивницькому  по  вул.  О  ***
Є  ***,  буд.  ***,  кв.  ***,  продати  в  установленому  законом
порядку   громадянці     М     ***       Г     ***   М     ***   частину    квартири,
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що  знаходиться  в  м.  Кропивницькому, вул.  Г  ***
У ***, буд. ***, корп. ***, кв. ***, право користування якою мають діти
М  ***  В  ***  А  ***,  ***  року  народження,
М  ***  В  ***  А  ***,  ***  року  народження,  та  укласти
договір купівлі-продажу;

3)  громадянці  П  ***  О  ***  О  ***,  яка  зареєстрована  в
м. Кропивницькому по вул. В *** Н ***, буд. ***, кв. ***, та громадянину
П  ***  Б  ***  О  ***,  який  проживає  в  м.  Кропивницькому
по  вул.  В  ***  Н  ***,  буд.  ***,  кв.  ***,  подарувати  в  установленому
законом  порядку  громадянці  П  ***-Т  ***  А  ***  В  ***  частини
квартири,  що  знаходиться  в  м.  Кропивницькому  по  вул.  В  ***
Н  ***,  буд.  ***,  кв.  ***,  право  користування  якою  має  дитина  Я  ***
В  ***  О  ***,  ***  року  народження,  та  укласти  договір
дарування;

4)  неповнолітній  дитині  Х  ***  О  ***  С  ***,
***  року  народження,  яка  зареєстрована  по  вул.  Г  ***,  буд.  ***
у  с.  П  ***  Кропивницького  району  Кіровоградської  області,  укласти  в
установленому законом порядку договір про розподіл спадкового майна, що
залишилося  після  смерті  громадянина  Х  ***  С  ***
В  ***  (помер  ***  р.),  за  яким  переходить  на  праві
приватної власності:

неповнолітній  дитині  Х  *** О  *** С  ***,
*** року  народження,  1/2  частина  квартири,  що  знаходиться
у  м.  Києві  по  вул.  Ю  *** К  ***,  буд.  ***, кв.  *** (оціночна  вартість
2636066,97 грн);

громадянці  Х  *** О  *** О  ***,  *** року  народження,
1/2  частина  квартири,  що  знаходиться  у  м.  Києві  по  вул.  Ю  ***
К  ***,  буд.  ***,  кв.  *** (оціночна  вартість  2636066  грн),
1/2  частина  квартири,  що  знаходиться  у  м.  Києві  по  вул.  Ю  ***
К  ***,  буд.  ***,  кв.  *** (оціночна  вартість  2875143,53  грн.),  земельна
ділянка  для  ведення  садівництва,  що  знаходиться  за  адресою:  ділянка
№ ***, садове товариство «Приозерний» на території Великосеверинівської
сільської  ради  Кропивницького  району  Кіровоградської  області,
кадастровий  номер  *** (оціночна  вартість
10092,93  грн),  земельна  ділянка  для  будівництва  і  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
по  вул.  Г  ***,  *** у  с.  П  *** Кропивницького  району
Кіровоградської  області,  кадастровий  номер  ***
(оціночна  вартість  60202,00  грн),  земельна  ділянка  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна  ділянка)  по  вул.  Г  ***,  *** у  с.  П***
Кропивницького  району  Кіровоградської  області,  кадастровий  номер
***                     (оціночна         вартість        99963,92 грн),       1/2       частина
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земельної  ділянки  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибної  ділянки)  по
вул.  Г  ***,  *** у  с.   П*** Кропивницького  району
Кіровоградської        області,           кадастровий          номер                       ***
(оціночна  вартість  99963,92  грн),  земельна  ділянка  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна  ділянка)  кадастровий  номер  *** та
житловий  будинок  з  господарськими  будівлями  по  вул.  Г  ***,  *** у
с.  П  *** Кропивницького  району  Кіровоградської  області,  кадастровий
номер  *** (оціночна  вартість  1783292,71  грн),
1/2  частина  квартири  у  м.  Кропивницькому  по  вул.  В  ***
П  ***,  буд.  ***,  кв.  *** (оціночна  вартість  381870,78  грн),
транспортний  засіб  марки  ***,  модель  ***,  тип  легковий
універсал-В,  рік  випуску  2010,  реєстраційний  номер  *** (ринкова
вартість 422800,00 грн), 17 % статутного капіталу товариства з обмеженою
відповідальністю  «***»,  що  становить  85000,00  грн,  іменні  акції
закритого  акціонерного  товариства  «***»  номінальною
вартістю 1,00 грн. у кількості 1410 шт.;

громадянці  Х  *** О  *** О  ***,  яка  зареєстрована  по
вул.  Г  ***,  буд.  *** у  с.  П*** Кропивницького  району
Кіровоградської  області,  дати  згоду  її  неповнолітній  дитині  Х  ***
О  *** С  ***,  *** року  народження,  укласти  в  установленому
законом порядку договір про розподіл спадкового майна, що залишилося
після  смерті  громадянина  Х  *** С  *** В  ***
(помер *** р.);

зобов’язати  громадянку  Х  ***  О  ***  О  ***  надати
управлінню  з  питань  захисту  прав  дітей  Кропивницької  міської  ради
документи,  що  підтверджують  право  власності  Х  ***  О  ***
С ***,*** року народження, на частину квартири;

5)  громадянці  Х  ***  А  ***  О  ***,  яка  зареєстрована
в  м.  Кропивницькому  по  вул.  П  ***,  буд.  ***  кв.  ***,  подарувати
в  установленому  законом  порядку  частину  житлового
будинку,  що  знаходиться  в  м.  Кропивницькому  по  вул.  А  ***
П  ***,  буд.  ***,  на  ім’я  малолітніх  дітей  Х  ***  Г  ***
М  ***,  ***  року  народження,  Х  ***  Г  ***
М  ***,  ***  року  народження,  та  укласти  договір
дарування;

громадянці  Х  ***  М  ***  М  ***  та  громадянину
Х  ***  М  ***  В  ***,  які  зареєстровані  в
м.  Кропивницькому  по  вул.  А  ***  П  ***,  буд.  ***,
прийняти  в  дарунок  в  установленому  законом  порядку  частину
житлового  будинку,  що  знаходиться  в  м.  Кропивницькому  по
вул.  А  ***  П  ***,  буд.  ***,  на  ім’я  малолітніх
дітей    Х       ***            Г       ***       М          ***,    ***    року    народження,
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Х  ***  Г  ***  М  ***,  ***  року  народження,  та  укласти
договір дарування.

2.  У разі  невиконання батьками цього рішення управлінню з  питань
захисту прав дітей Кропивницької міської ради звернутися до суду з метою
захисту майнових та житлових прав дітей.

3. Строк дії цього рішення - 1 рік з дати його прийняття.

Секретар міської ради   Олег КОЛЮКА

Владислав Матюк 35 83 36


