
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
Виконавчий комітет 

 

Рішення 
 

від  07 червня 2016 р.         № 158 

м. Знам`янка 
 

Про дозвіл на дарування   

земельної ділянки та житлового будинку,  

право користування  яким  

належить  малолітній дитині 

 

До виконавчого комітету Знам’янської міської ради звернувся  ****, **** р.н., який 

проживає за адресою:  смт. *** про надання  дозволу на дарування земельної ділянки та 

житлового будинку за номером *** по вул. *** в смт. Знам’янка Друга, право користування 

яким належить малолітній онуці, ****, **** року.  

Виконавчий комітет встановив: 

 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку від 03.06.2008 

року серія КР № 032957 та договору купівлі-продажу від 19.03.2004 року № 281 

земельна ділянка та житловий будинок відповідно  за адресою: ****, належать 

***,  **** року народження;  

 ***. має намір подарувати належні йому земельну ділянку та житловий будинок 

****, **** року народження, право користування яким належить малолітній ****, 

**** року народження; 

 після прийняття в дар земельної ділянки та житлового будинку права малолітньої 

дитини не будуть порушеними.  

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. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян та 

безпритульних дітей», 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, який проживає за адресою: ****, подарувати 

земельну ділянку та житловий будинок за номером ** по вул. *** ***** року 

народження, право користування яким належить малолітній онуці, ****, *** року 

народження, та укласти відповідний договір дарування у нотаріальних органах. 

2. Зобов’язати ****. надати до служби у справах дітей документи про право власності на  

житло. 

3. Встановити термін дії даного рішення – 6 місяців. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами (секретаря 

виконкому)  І.Ратушну. 

 

Міський голова                            С.Філіпенко 


