Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет
Рішення
від 14 березня 2016 р.

№ 73
м. Знам`янка

Про дозвіл на обмін квартири,
право користування в якій
належить малолітній дитині
До виконавчого комітету Знам’янської міської ради звернулася ******, мешканка м. ******,
вул. ******, ** кв. ** про надання дозволу на обмін житлової квартири, яка є її власністю та в якій
має право користування її малолітній син, ******, ****** р. н.
Виконавчий комітет з’ясував:
 згідно з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданим
Знам’янським міжміським комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації»
від ****** р. № ******, квартира за номером **, яка знаходиться в будинку під номером
** по вул. ****** в м. ******, належить ****** (******) *******, яка має намір
здійснити обмін даної квартири, право користування в якій належить *****, ***** р. н;
 у результаті обміну дитина отримає право користування в житловій квартирі № ** по вул.
******, ** в м. ********, при цьому її житлові права не погіршаться.
Виходячи з викладеного вище, враховуючи висновки комісії з питань захисту прав дитини,
діючи згідно зі ст. 71 Цивільного кодексу України, ст. 177 Сімейного кодексу України, ст. 18 Закону
України «Про охорону дитинства», ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Дозволити ******, ****** року народження, яка мешкає за адресою: ******* область, м.
******, вул. ******, буд. **. кв.**, обміняти належну їй на праві власності квартиру № **
(******), що знаходиться в будинку № ** (******), розташованому по вулиці ****** в місті
****** ****** області, право користування в якій належить її малолітній дитині, ******,
****** року народження, на квартиру № ** (*****), що знаходиться в будинку № **
(******), розташованому по вулиці ****** в місті ****** ****** області і належить
*******,****** року народження, та укласти договір міни квартир в нотаріальних органах.
2. Зобов’язати ****** надати до служби у справах дітей документи про право власності на
придбане житло.
3. Встановити термін дії даного рішення - 6 місяців.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого
комітету І. Ратушну.
Міський голова

C. Філіпенко

