
   
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

09 жовтня  2018  року                                                                                    № 336 

 

Про надання дозволу Ічанській О.Б. та 

Ічанському С.В. на дарування 

квартири малолітній Назаренко А.Ю. 

 

  

Відповідно до Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866, розглянувши заяву Ічанської Олени Борисівни 

(зареєстрованої за адресою: Полтавська обл., м. Гребінка, вул. Незалежності,3 

кв.19), 11.11.1964 р.н., паспорт КН 257672,  від 24.09.2018 р. про надання 

дозволу на дарування належної їй на праві власності 1/2 частини квартири за 

адресою: м. Гребінка, вул. Незалежності 3, кв. 19  її малолітній онучці 

Назаренко Анні Юріївні (зареєстрованої за адресою: м. Гребінка, вул. Свободи 

26), 13.06.2016 р.н. та заяву Ічанського Сергія Володимировича 

(зареєстрованого за адресою: м. Пирятин, вул. Європейська 66, кв.7),17.05.1963 

року народження, паспорт КН 257668 від 24.09.2018 про надання дозволу на  

дарування належної йому на праві власності 1/2 частини квартири за адресою: 

м. Гребінка, вул. Незалежності 3, кв. 19  його малолітній онучці Назаренко Анні 

Юріївні (зареєстрованої за адресою: м. Гребінка, вул. Свободи 26), 13.06.2016 

р.н., а також заяви батьків дитини Назаренко Марини Сергіївни  

(зареєстрованої за адресою: м. Гребінка, вул. Свободи. 26), 20.01.1987 року 

народження, паспорт НО 002480 та Назаренка Юрія Костянтиновича 

(зареєстрованого за адресою: м. Гребінка, вул. Свободи, 26) 06.01.1987 р.н.. 

паспорт КО494122 про надання згоди на дарування їхній малолітній дочці 

Назаренко Анні Юріївни, 13.06.2016 р.н., квартири за адресою: м. Гребінка, 

вул. Незалежності, 3 кв.19, що належить Ічанській О.Б та Ічанському С.В. на 

праві спільної часткової власності, враховуючи рішення опікунської ради від 

08.10.2018 року, виконавчий комітет Гребінківської міської ради, 

ВИРІШИВ: 



1.Надати  Ічанській Олені Борисівні, Ічанському Сергію Володимировичу 

дозвіл на дарування належної їм на праві спільної часткової власності квартири, 

яка знаходиться, за адресою: м. Гребінка, вул. Незалежності, 3 кв. 19, їхній 

малолітній онуці Назаренко Анні Юріївні, 13.06.2016 року народження 

(свідоцтво про народження серія І-КЕ № 241195). 

2. Надати право підпису договору дарування квартири, яка знаходиться за 

адресою: м. Гребінка, вул. Незалежності, 3 кв. 19 від імені малолітньої дитини 

Назаренко Анни Юріївни,  13.06.2016 р.н., її законному представнику – матері 

Назаренко Марині Сергіївні. 

 

Міський голова                         В. Колісніченко 

 


