
ПРОЄКТ

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 20 серпня  2020 року                                                                     №

Про дозвіл на дарування житлової
квартири № 5 в м. Помічна по
вул. Перемоги, 131 на ім’я
неповнолітньої Козирєвої Я.В.,
2003 року народження

Розглянувши заяви батьків Козирєва Володимира Борисовича та
Козирєвої Анни Вікторівни, зареєстрованих в м. Помічна по
вул. Перемоги, 131 кв 5, з проханням про дарування житлової квартири № 5,
розташованої в м. Помічна по вул. Перемоги, 131 (договір купівлі-продажу
№ 921 від 17.09.1996 року, посвідчений Добровеличківською державною
нотаріальною конторою),  на ім'я  їх неповнолітньої доньки Козирєвої
Ярослави Володимирівна, 02 листопада 2003 року народження, керуючись
висновком опікунської ради  (протокол № 3 від 20 серпня 2020 року),
статтею  177  Сімейного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про
охорону дитинства», статтями 32, 68, 71 Цивільного кодексу України,
статтею 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних
громадян  і безпритульних громадян» та статтею 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради в и р і ш и в :

       1. Дозволити батькам Козирєву Володимиру Борисовичу та Козирєвій
Анні Вікторівні, які зареєстровані  в м. Помічна Добровеличківського району
Кіровоградської області по вул. Перемоги, 131 кв 5 подарувати їх
неповнолітній донці Козирєвій Ярославі Володимирівні, 02 листопада 2003
року народження, житлову квартиру № 5 (п’ять), що знаходиться в місті
Помічна по вулиці Перемоги, 131 (сто тридцять один) Добровеличківського
району Кіровоградської області та укласти договір дарування в нотаріальній
конторі.
      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову
опікунської ради при виконавчому комітеті Помічнянської міської ради
Фідальго І.В.

Міський голова                                                                 Микола АНТОШИК
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