
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від  29 жовтня  2020 року                                                                      № 110

Про дозвіл на продаж житлової
квартири, співвласником якої
є неповнолітня Махмудова А.А.,
2003 року народження

Розглянувши заяву Махмудової Тетяни Вікторівни, зареєстрованої в
м. Помічна по вул. Олега Стасія, 19 щодо надання дозволу на продаж
житлової квартири № 2 по вул. Перемоги, 115 в м. Помічна, власниками якої
згідно свідоцтва про право власності на житло від 21.11.2007 року № 31 є
Коваленко Валентина Веніамінівна, Махмудова Тетяна Вікторівна та
неповнолітня Махмудова Анастасія Анатоліївна, 06.05.2003 року
народження, яка зареєстрована в м. Помічна по вул. Будівельників, 7 кв 35 та
є співвласником вищевказаної квартири, враховуючи висновок опікунської
ради (протокол № 04 від 29.10.2020 року), відповідно до статті 177 Сімейного
кодексу України, статті 17 Закону України «Про охорону дитинства», статей
32, 71 Цивільного кодексу України, статті 12 Закону України «Про основи
соціального захисту бездомних громадян  і безпритульних громадян»,
керуючись  статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради в и р і ш и в :

       1. Дозволити Махмудовій Тетяні Вікторівні, яка зареєстрована по
вул. Олега Стасія, 19 в м. Помічна,  продати житлову двокімнатні квартиру
№ 2 (два) в будинку № 115 (Сто п’ятнадцять) по вулиці Перемоги в місті
Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області,
співвласником якої є  її неповнолітня донька Махмудова Анастасія
Анатоліївна, 06.05.2003 року народження та підписати відповідні документи
в органах нотаріату, як законному представнику цієї дитини.

2. Дозволити неповнолітній Махмудовій Анастасії Анатоліївні,
06.05.2003 року народження продати належну їй частку двокімнатної
квартири № 2 (два)  в будинку № 115 (сто п’ятнадцять) по вулиці Перемоги в
місті Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області та



підписати договір купівлі-продажу та інші відповідні документи в органах
нотаріату.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову
опікунської ради при виконавчому комітеті Помічнянської міської ради
Фідальго І.В.

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК


	Р І Ш Е Н Н Я
	Про дозвіл на продаж житлової
	квартири, співвласником якої
	є неповнолітня Махмудова А.А.,
	2003 року народження


