
 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  25 червня 2020 року                                                            № 72 
 

Про внесення змін до рішення  

виконкому міської ради від  

31.10.2019 року № 96   
 

 

Розглянувши заяву неповнолітньої Коровкіної С.Є., 01.12.2004 року 

народження зареєстрованої  в м. Помічна Добровеличківського району 

Кіровоградської області по вул. Лобановського, 2а кв 25 про внесення змін до 

рішення виконкому міської ради від 31.10.2019 року № 96 «Про дозвіл на 

відмову від прийняття спадщини, неповнолітньої Коровкіної С.Є., 2004 року 

народження», яка складається з: житлового будинку № 20, розташованого по  

вул. Степовій в м. Помічна Добровеличківського району Кіровоградської 

області та транспортних засобів: легкового автомобіля марки GEELY MK 

JL7162, 2010 року випуску, державний номерний знак ВА0837АХ, № двигуна 

MR481QAAAS012081, тип кузова – легковий седан-В, № кузова (причепа) 

LB37634S9AL066949, причепу ТЗ марки ЛЕВ 183141, 2018 року випуску,                     

номер та серія знака ВА8158ХР, № шасі (рами) Y6Y183141J0001104, код 

типу кузова – 4025 у зв’язку зі смертю її батька Коровкіна Євгена 

Сергійовича, який помер 15.08.2019 року за згодою, її матері Дадулі Ольги 

Сергіївни з  оформленням необхідних для цього документів, відповідно до 

статті  117 Сімейного кодексу України, статті 17 Закону України «Про 

охорону дитинства», статті 32 Цивільного кодексу України, враховуючи 

висновок опікунської ради  ( протокол № 4 від 11 жовтня 2019 року), 

керуючись статтями 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради      в и р і ш и в : 

 

       1. Дати дозвіл неповнолітній Коровкіній Світлані Євгенівні 01.12.2004 

року народження на відмову від прийняття спадщини на житловий будинок 

№ 20, розташований по вул. Степовій в м. Помічна Добровеличківського 

району Кіровоградської області та на транспортні засоби:                                   

легковий автомобіль марки GEELY MK JL7162, 2010 року випуску, 

державний номерний знак ВА0837АХ, № двигуна MR481QAAAS012081, тип 



кузова – легковий седан-В, № кузова (причепа) LB37634S9AL066949, причеп 

ТЗ марки ЛЕВ 183141, 2018 року випуску,  номер та серія знака ВА8158ХР, 

№ шасі (рами) Y6Y183141J0001104, код типу кузова – 4025 у зв’язку зі 

смертю її батька Коровкіна Євгена Сергійовича, який помер 15.08.2019 року 

за згодою, її матері Дадулі Ольги Сергіївни з  оформленням необхідних для 

цього документів.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову 

опікунської ради при виконавчому комітеті Помічнянської міської ради 

Фідальго І.В. 
 

 

 

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК 


