
  Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

Рішення

від     23    квітня  2014 року                  № 176

м. Знам`янка

Про відмову у наданні згоди 
ВДВС Знам’янського МРУЮ 
на реалізацію квартири № 15
в будинку № 12/36 по пров.
 Толстого, право користування 
якою мають неповнолітні діти  

На адресу органу опіки та піклування виконавчого комітету Знам’янської міської 
ради надійшло клопотання відділу Державної виконавчої служби Знам’янського 
міськрайонного управління юстиції від 09.04.2014 року № 14376 про надання дозволу на 
реалізацію квартири № 15 в будинку № 12/36 по пров. Толстого, право користування якою 
мають неповнолітні діти Гриценко Діана Ігорівна, 02.05.2002 року народження, та 
Гриценко Вероніка Ігорівна, 06.03.2009 року народження.

 З метою виконання виконавчого листа Знам’янського міськрайонного суду 
Кіровоградської області № 2-682/09 від 14.09.2009 року про стягнення з Гриценка Ігоря 
Вікторовича боргу на користь ПАТ КБ «НАДРА» відділом Державної виконавчої служби 
здійснено опис та арешт квартири, проведено оцінку. 

Органом опіки та піклування  встановлено, що за адресою у м. Знам’янка, пров. 
Толстого, 12/36, кв. № 15, є зареєстрованими та проживають неповнолітні діти, а саме 
Гриценко Діана Ігорівна, 02.05.2002 року народження, та Гриценко Вероніка Ігорівна, 
06.03.2009 року народження, які мають право користування житловою квартирою. 

Виходячи з інтересів дитини (протокол засідання комісії з питань захисту прав 
дитини № 23 від 06.11.2013 року), на підставі ч. 4 ст.12 Закону України «Про основи 
соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», ч. 3 ст.18 Закону України 
«Про охорону дитинства», п.4.5.9. Інструкції з організації примусового виконання рішень, 
затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 року № 512/5, 
зареєстрованої в Мінюсті 02.04.2012 року за № 489/20802, керуючись ст. 40 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Відмовити відділу Державної виконавчої служби Знам’янського міськрайонного 
управління юстиції у наданні згоди на реалізацію квартири № 15 в будинку № 12/36 по 
пров. Толстого, право користування якою мають неповнолітні діти Гриценко Діана 
Ігорівна, 02.05.2002 року народження, та Гриценко Вероніка Ігорівна, 06.03.2009 року 
народження.

  
          Міський голова                                                      І. Крижановський


