
ОДЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ооги Мей о о ого

Про затвердження протоколу Ле 13
від 20.10.2021 засідання комісії з питань
формування пропозиції стосовно потреби
щодо спрямування субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на придбання
житла, забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського
піклування, яким буде придбано житло або
призначено грошову компенсацію
у 2020-2021 роках

Відповідно до статей 6, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 25 Закону України «Про охорони дитинства», статті 33
Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 Ло 877 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 Мо 515), постанови
Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 Ло 615 «Деякі питання
забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з
їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» та розпорядження
голови Одеської районної адміністрації області від 24.05.2021 Мо 40/од-2021
«Про утворення та організацію комісії з питань формування пропозиції
стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей,
яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію
у 2020-2021 роках»:



І. Затвердити протокол Ле 13від 20.10.2021 року засідання комісії з
питань формування пропозиції стосовно потреби щодо спрямування
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа, і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено
грошову компенсацію у 2020-2021 роках (додаток).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Одеської районної державної адміністрації Одеської
області Аркадія МКРТИЧЯНА.

Виконуючий жобов'язки голови Євгенія АБРАМОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням
В.о.голови Одеської районної
державної адміністрації Одеської
області від «й./(9,2021 року
Меобр

ПРОТОКОЛ М» 13
засідання комісії з питань формування пропозиції стосовно потреби
щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення
дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію у
2020 - 2021 роках.

20 жовтня 2021 р. Одеська районна державна
адміністрація Одеської області
м. Одеса, просп. Шевченка,4

ПРИСУТНІ:

Голова комісії: Аркадій Мкртичян - заступник Голови Одеської районної
державної адміністрації Одеської області

Заступник голови комісії: Анна Середа -в.о. начальника Служби у справах
дітей Одеської районної державної адміністрації Одеської області

Секретар комісії: Сона Амірханова - головний спеціаліст Служби у справах
дітей Одеської районної державної адміністрації Одеськоїобласті

Члени комісії:

Начальник Управління соціального захисту населення Одеської районної
державної адміністрації Одеськоїобласті - Оксана Вербицька



Начальник Управління з питань інфраструктурного розвитку території
Одеської районної державної адміністрації Одеської області - Володимир
Хитренко

Начальник відділу містобудування, архітектури та захисту довкілля Одеської
районної державної адміністрації Одеської області- Ігор Тітов

В.о. завідувача сектору з питань правової роботи Служби у справах дітей
Одеської районної державної адміністрації Одеської області - Руслан
Загідулін

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І. Розгляд звернення Ткачук Микола Вікторовича, 31.01.1998 року
народження, особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування,
щодо погодження придбання житла (квартири), що знаходиться за адресою:Одеська обл., Одеський район, сщ. Повстанське, вул. Паркова, буд. 6, кв. 9,
за рахунок коштів грошової компенсації, передбаченої Порядком та умовами
надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 15.11.2017 Ло 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
У країни від 01.06.2020 Мо 515), у розмірі 384 865,00 (триста вісімдесят чотиритисячі вісімсот шістдесят п'ять) гривень 00 копійок, що перераховано на
спеціальний рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк» ТВБВ Ло 10015/0333,
Лю ШАЗ303288450000026200092617716, МФО 328845.

2. Розгляд звернення Кудіна Павла Миколайовича, 01.05.1998 року
народження, особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування,
щодо погодження придбання житла (житлового будинку та земельної
ділянки), що знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район,
с. Красносілка, вул. ім. Лесі Українки, буд. 105а, за рахунок коштів грошової
компенсації, передбаченої Порядком та умовами надання у 2020 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвиткусімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 15.11.2017 Мо 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 01.06.2020 Мо 515) у розмірі 384 865,00 (триста вісімдесят чотиритисячі вісімсот шістдесят п'ять) гривень 00 копійок, що перераховано на



спеціальний рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк» ТВБВ Ло 1001 5/0414,
Лео ОА893288450000026204083259316, МФО 328845.

3. Розгляд звернення Горейди Людмили Сергіївни, 01.02.1999 року
народження, особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування,
щодо погодження придбання житла (житлового будинку та земельної
ділянки), що знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район,
с. Майори, вул. Шевченко, буд. 3, за рахунок коштів грошової компенсації,
передбаченої Порядком та умовами надання у 2020 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших
форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 Ло 877
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 Мо 515)
У розмірі 384 865,00 (триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят
п'ять) гривень 00 копійок, що перераховано на спеціальний рахунок,
відкритий в АТ «Ощадбанк» ТвВБВ Ле 10015/0414,
Ле ША543288450000026204096443216, МФО 328845.

1СЛУХАЛИ: В.о. начальника Служби у справах дітей Одеської
районної державної адміністрації Одеської області Анну СЕРЕДУ, яка
ознайомила членів комісії з питанням порядку денного щодо погодження
придбання житла (квартири) Ткачук Миколі Вікторовичу, що знаходиться за
адресою: Одеська обл., Одеський район, сщ. Повстанське, вул. Паркова,
буд. 6, кв. 9, за рахунок коштів грошової компенсації, передбаченої
Порядком та умовами надання у 2020 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 М» 877 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 Мо 515), у розмірі
384 865,00 (триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят п'ять) гривень
00 копійок, що перераховано на спеціальний рахунок, відкритий в
АТ «Ощадбанк» ТВБВ Ле» 10015/0333, Ле ША303288450000026200092617716.
МФО328845.

ВИСТУПАЛА: Сона АМІРХАНОВА, яка повідомила, що до Служби у
справах дітей Одеської районної державної адміністрації Одеської області
надійшла заява щодо погодження придбання житла (квартири) та пакет
документів від Ткачук Миколи Вікторовича, 31.01.1998 року народження,
який проживає за адресою: Одеська  обл., Одеський район,
смт Великодолинське, вул. Одеса, буд. 5, кв. 38, згідно п. 20 постанови
Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 Мо 877 (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 Мо 515) відносно квартири, що



придбавається за рахунок. коштів грошової компенсації, передбаченої
Порядком та умовами надання у 2020 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 Ло 877 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 Мо 515) у власність
Ткачук Миколи Вікторовича, що за адресою: Одеська обл. Одеський район,
сщ. Повстанське, вул. Паркова, буд.б, кв.9.

Комісія розглянула наданий пакет документів від Ткачук Миколи
Вікторовича, а саме: копія паспорта, копія довідки про присвоєння
реєстраційного номера облікової картки платника податків, рішення
Овідіопольського районного суду Одеської обл. від 14.12.2004, справа

Ло 2-1128/2004 «Про позбавлення батьківських прав», рішення виконкому
Великодолинської селищної ради Овідіопольського району, Одеської області
від 28.01.2014 Ме 8 «Про прийняття на квартирний облік громадян
смт Великодолинське, які потребують поліпшення житлових умов», рішення
виконавчого комітету Великодолинської селищної ради Овідіопольського
району Одеської області від 24.05.2019 Мо 74 «Про доповнення до рішення
Хе 8 від 28.01.2014 року «Про прийняття на квартирний облік громадян
смт Великодолинське, які потребують поліпшення житлових умов»,
фотографії квартири, договір купівлі-продажу від 21.09.2007, посвідчений
Галайко О.Д., приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального
округу Одеської області, зареєстрований у реєстрі за Ло 6433, витяг з
Державного реєстру правочинів від 21.09.2007 Ло 4647728 сформований
приватним нотаріусом Галайко О.Д., витяг про реєстрацію права власності на
нерухоме майно видане Комунальним підприємством «Одеське міське бюро
технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості» від 21.09.2007
Хе 16019011, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності від 01.10.2021 Мо 277626718, витяг
сформовано державним реєстратором Писанка Дмитром Сергійовичом,
Ясківська сільська рада Біляївського району Одеської області, технічний
паспорт на квартиру Ле 9 в житловому будинку Ле 6 по вул. Паркова,
сщ.  Повстанське, район Біляївський, Одеської області виданий
КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів
нерухомості» від 21.09.2007, довідка про реєстрацію місця проживання осіб
у квартирі, що придбавається від 22.09.2021 Мо 388 видана Біляївська міська
територіальна громада Староста с. Майори, с-ща Повстанське О.О. Новак,
довідка від 13.10.2021 Мо 420, видана Біляївська міська територіальна
громада Староста с. Майори, с-ща Повстанське О.О. Новак в тому, що
квартира за адресою: Одеська обл., Одеський район, вул. Паркова
буд. 6, кв. 9, дійсно знаходиться в с-щі Повстанське та належить господарю
Сапоговій Д.Т., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного



реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого
майна щодо об'єкта нерухомого майна від 05.10.2021 Ло 278181684,
інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек,
Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо
суб'єкта від 13.09.2021 Мо 274412998, звіт про оцінку майна від 30.09.2021
Ме 01-210930-005, рецензія на звіт про незалежну оцінку вартості житлової
квартири, розташованої за адресою: Одеська обл., Біляївський район,
сщ. Повстанське, вул. Паркова, буд.б, кв. 9 від 30.09.2021, інформація про
відкриття рахунку продавця Сапогової Джамілії Тахирівни, який відкритий в
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ІВАМ /|ПАЗ323052990000026209907835116,
МФО3052990.

Відповідно до заяви Ткачук Миколи Вікторовича від 08.09.2021
вихідний номер Ло 03-20/775, комісією був здійсненний виїзд для обстеження
технічного стану житлового приміщення (квартири) за адресою: Одеська
область, Одеський район,  сщ. Повстанське, вул. Паркова, буд.б, кв.9.
Складений акт обстеження стану житлового приміщення (квартири)
від 10.09.2021 М» 7, комісією утвореною відповідно до розпорядження
Одеської районної державної адміністрації Одеської області Ло 40/од-2021
від 24.05.2021, загальна площа квартири становить 38.3 кв.Мм., житлова
площа 21.7  кв.м., квартира придатна для проживання та відповідає
технічним та санітарним нормам.

Комісія опрацювала наданий пакет документів та дійшла висновку, що
вони відповідають вимогам Порядку та умов надання У 2020 році субвенціїз
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших
форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 Ло 877
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 Ло 515).

ВИРІШИЛИ: погодити придбання житла (квартири) Ткачук Миколі
Вікторовичу 31.01.1998 року народження, особі з числа дітей позбавлених
батьківського піклування, що знаходиться за адресою: Одеська обл.,
Одеський район, сщ. Повстанське, вул. Паркова, буд.б, кв.9, за рахунок
коштів грошової компенсації, передбаченої Порядком та умовами надання у
2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших оформ виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 15.11.2017 Ме» 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
У країни від 01.06.2020 Ме 515), у розмірі 384 865,00 (триста вісімдесят чотири
тисячі вісімсот шістдесят п'ять) гривень 00 копійок, що перераховано на



спеціальний рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк» ТВБВ Ле 10015/0333,
Ле ШАЗ303288450000026200092617716, МФО 328845.

ГОЛОСУВАЛИ: «за»-одноголосно.
2.СЛУХАЛИ: В.о.начальника Служби у справах дітей Одеської

районної державної адміністрації Одеської області Анну СЕРЕДУ, яка
ознайомила членів комісії з питанням порядку денного щодо погодження
придбання житла (житлового будинку та земельної ділянки кадастровий
номер: 5122782600:02:001:1676) Кудіну Павлу Миколайовичу 01.05.1998
року народження, особи з числа дітей позбавлених батьківського піклування,
що знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район,
с. Красносілка, вул. ім. Лесі Українки, буд. 105а, за рахунок коштів грошової
компенсації, передбаченої Порядком та умовами надання у 2020 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших оформ виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 15.11.2017 Мо 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 01.06.2020 Мо 515) у розмірі 384 865,00 (триста вісімдесят чотири
тисячі вісімсот шістдесят п'ять) гривень 00 копійок, що перераховано на
спеціальний рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк» ТВБВ Ло 1001 5/0414,
Ле ША893288450000026204083259316, МФО 328845.

ВИСТУПАЛА: Сона АМІРХАНОВА, яка повідомила, що до Служби у
справах дітей Одеської районної державної адміністрації Одеської області
надійшла заява щодо погодження придбання житла (житлового будинку та
земельної ділянки кадастровий номер: 5122782600:02:001:1676) та пакет
документів від Кудіна Павла Миколайовича 01.05.1998 року народження,
який проживає за адресою: Одеська обл., м. Одеса, пров. 6-й Соляний, буд.4,
згідно п. 20 постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 Ло 877
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 Ло 515)
відносно будинку та земельної ділянки кадастровий номер:
5122782600:02:001:1676, що придбавається за рахунок коштів грошової
компенсації, передбаченої Порядком та умовами надання у 2020 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 15.11.2017 Ле 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 01.06.2020 Ме 515) у власність Кудіна Павла Миколайовича,
що знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район,
с. Красносілка, вул. ім. Лесі Українки, буд. 105а.

Комісія розглянула наданий пакет документів Кудіна Павла
Миколайовича, а саме: копію паспорта, копія довідки про присвоєння



реєстраційного номера облікової картки платника податків, копія
розпорядження голови Біляївської районної державної адміністрації Одеської
області «Про надання  Кудіну Павлу Миколайовичу статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування» від 14.07.2010 Мо 614/2010, копія
свідоцтва про смерть батько дитини, Кудіна Миколи Олександровича, який
помер 21.02.2009, серія І-ЖД Ло 093168 (актовий запис Ло 116 від 24.02.2009,
проведений Першим Малиновським відділом реєстрації актів цивільного
стану Одеського міського управління юстиції), рішенням виконавчого
комітету Великодальницька сільська рада Біляївського району Одеської
області від 29.01.2015 року Ле 9 «Про постановку на квартирний облік
Кудіна Павла Миколайовича, 01.05.1998 р.н.», фотографії житлового будинку
та земельної ділянки, що придбавається, копія договору про поділ
домоволодіння, посвідченого приватним нотаріусом Лиманського районного
нотаріального округу Одеської області Чос О.П. 03.06.2021, зареєстрованого
в реєстрі за Лео 446, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності від 03.06.2021 Мо 259844942, витяг
сформований приватним нотаріусом Лиманського нотаріального округу
Одеської обл. Чос О.П., копію договор про поділ земельної ділянки,
кадастровий номер земельної ділянки: 5122782600:02:001:1676, посвідченого
приватним нотаріусом Лиманського районного нотаріального округу
Одеської області Чос О.П. 15.01.2021 року, зареєстрованого в реєстрі за
Ле 6, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
Ле НВ-5116039932021 від 18.02.2021 року, зареєстрований в реєстрі відділом
У Лиманському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській
обл., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від 01.03.2021 Ме 246329336, витяг сформований
державним реєстратором Фонтанської сільської ради Одеського району,
Одеської обл., Шевчук А.І. копію технічного паспорту ФОН Кудлач А.В.
від 15.02.2021 року (інв. справа 20-151) на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та спорудами буд. 105а, по вул. Лесі Українки,
с. Красносілка, Одеського району, Одеської обл., довідка про місце
реєстрацію осіб у будинку, що придбавається, видана «Центром надання
адміністративним послуг» Красносільської сільської ради Лиманського
району Одеської області від 12.08.2021 Мо 3613, інформаційна довідка з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав
власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру
заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого
майна від 04.09.2021 Ме 273310718, інформаційна довідка з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на
нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон
відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 04.09.2021
Ле 273310559, звіт про оцінку майна (житлового будинку) від 04.10.2021
Мо 295/0-211004-001, рецензія на звіт про оцінку житлового будинку,
розташованої за адресою: Одеська обл., Одеський район, с. Красносілка,
вул. Лесі Українки, буд. 105а від 06.10.2021, звіт про експертно-грошову



оцінку земельної ділянки, кадастровий номер: 5122782600:02:001:1676
від 04.10.2021 Ме 29М/0-211002-001, рецензія на звіт про оцінку майна
від 04.10.2021 (земельної ділянки, кадастровий номер:
5122782600:02:001:1676), інформація про відкриття рахунку продавця
Нужного Володимира Миколайовича, який відкритий в АТ «Ощадбанк»
ТВБВ Ле 10015/0610, Ле ША703288450000026207000395948, МФО328845.

Відповідно до заяви Кудіна Павла Миколайовича від 03.09.2021
вихідний номер Ле 03-20/758 комісією був здійсненний виїзд для обстеження
технічного стану житлового приміщення (житлового будинку) за адресою:
Одеська область, Одеський район, с. Красносілка, вул. Лесі Українки,
буд. 105а. Складений акт обстеження стану житлового приміщення (будинку)
від 05.10.2021 Мо 13, комісією утвореною відповідно до розпорядження
Одеської районної державної адміністрації Одеської області Ле 40/од-2021
від 24.05.2021. Загальна площа житлового будинку становить 41,4 кв.м,
жила площа 27,8 кв. м., будинок придатний для проживання та відповідає
технічним та санітарним нормам.

Комісія опрацювала наданий пакет документів та дійшла висновку, що
вони відповідають вимогам Порядку та умов надання у 2020 році субвенціїз
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших
форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 Ле 877
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 Мо 515).

ВИРІШИЛИ: погодити придбання житла (будинку та земельної
ділянки кадастровий номер: 5122782600:02:001:1676) Кудіну Павлу
Миколайовичу, 01.05.1998 року народження, особи з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування, що знаходиться за адресою: Одеська
область, Одеський район, с. Красносілка, вул. Лесі Українки, буд. 105а, за
рахунок коштів грошової компенсації, передбаченої Порядком та умовами
надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 15.11.2017 Ме 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
У країни від 01.06.2020 Мо 515) у розмірі 384 865, 00 (триста вісімдесят чотири
тисячі вісімсот шістдесят п'ять) гривень 00 копійок, що перераховано на
спеціальний рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк» ТВБВ Ль 10015/0414,
Ле ША893288450000026204083259316, МФО 328845.

ГОЛОСУВАЛИ: «за»- одноголосно.



3З.СЛУХАЛИ: В.о. начальника Служби у справах дітей Одеської
районної державної адміністрації Одеської області Анну СЕРЕДУ, якаознайомила членів комісії з питанням порядку денного щодо погодженняпридбання житла (житлового будинку та земельної ділянки кадастровий
номер: 5121083700:02:001:0222) Горейді Людмилі Сергіївні, 01.02.1999 рокународження, особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування,
що знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Майори,
вул. Шевченко, буд. 3, за рахунок коштів грошової компенсації,
передбаченої Порядком та умовами надання у 2020 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших
форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житломдітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 Ло 877
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 Мо 515) урозмірі 384 865,00 (триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят п'ять)
гривень 00 копійок, що перераховано на спеціальний рахунок, відкритий
в АТ«Ощадбанк» ТВБВ Ле 10015/0414, Мо ПС А543288450000026204096443216,
МФО 328845.

ВИСТУПАЛА: Сона АМІРХАНОВА, яка повідомила, що до Служби У
справах дітей Одеської районної державної адміністрації Одеської області
надійшла заява щодо погодження придбання житла (житлового будинку таземельної ділянки кадастровий номер: 5121083700:02:001:0222) та пакет
документів від Горейди Людмили Сергіївни, 01.02.1999 року народження,яка проживає за адресою: Одеськаобл., Одеський район, с. Великий Дальник,
вул. Шевченко,буд. 78 а, згідно п. 20 постанови Кабінету Міністрів Українивід 15.11.2017 Мо 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів Українивід 01.06.2020 Мо 515) відносно будинку та земельної ділянки кадастровий
номер: 5121083700:02:001:0222, що придбавається за рахунок коштів
грошової компенсації, передбаченої Порядком та умовами надання у 2020
році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвиткусімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, тазабезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 15.11.2017 Ль 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 01.06.2020 Ме 515) у власність Горейді Людмилі Сергіївні,
що знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Майори,
вул. Шевченко,буд.3.

Комісія розглянула наданий пакет документів Горейди Людмили
Сергіївни, а саме: копію паспорта, копія довідки про присвоєння
реєстраційного номера облікової картки платника податків, свідоцтво про
смерть Томачинської Олени Іванівни від 18.07.2007, серія І-ЖД Ло 117706,
виданий  Великодальницькою сільською радою, Біляївського району,
Одеськоїобл., рішення виконавчого комітету Великодальницької сільської



ради, Біляївського району, Одеської обл., від 14.08.2007 Лю 98
«Про призначення опікуна для неповнолітніх Томачинського Руслана
Сергійовича, 28.08.1996 р.н., Томачинської Людмили Сергіївни, 01.02.1999
р.н., Томачинської Тетяни Сергіївни, 22.05.2004 р.н.», заочне рішення
Біляївського районного суду Одеської обл. від 05.06.2012, по справі

Мо 1506/2140/2012 «Про позбавлення батьківських прав Томачинського
Сергія Михайловича», розпорядження  Біляївської районної державної
адміністрації Одеської обл., від 09.08.2012, Ло 644/2012 «Про надання
Томачинській Людмилі Сергіївні статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування», свідоцтво про шлюб  Томачинської Людмили Сергіївни
(прізвище після державної реєстрації шлюбу - Горейда Людмила Сергіївна)
від 20.05.2017, серія І-ЖД Ль 269188, видане Біляївським міськрайонним
відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного
територіального управління юстиції в Одеській обл., рішення виконавчого
комітету Великодальницької сільської ради, Біляївського району, Одеської
обл. від 29.04.2015 Мо 77 «Про постановку на квартирний облік Томачинської
Людмили Сергіївни, 01.02.1999 р.н. та Чернієнко Дарії Анатоліївни,
04.03.1999 р.н.», фотографії будинку, що придбавається, свідоцтво про право
на спадщину за заповітом від 06.12.2013 Мо 1-3547, посвідчений державним
нотаріусом Шевченко Ю.А. Біляївської районної державної нотаріальної
контори Одеської обл., витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.12.2013 Мо 14099199,
сформований державним реєстратором Шевченко Ю.А. Біляївської районної
державної нотаріальної контори Одеської обл., свідоцтво про право власності
на нерухоме майно (земельна ділянка кадастровий//номер
5121083700:02:001:0222) від 23.10.2015, індексний номер: 46166637,
сформований державним реєстратором Рогачко Павлом Олександровичем,
Біляївського міськрайонного управління юстиції в Одеській обл., витяг з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності (земельна ділянка кадастровий номер 5121083700:02:001:0222)
від 23.10.2015 Ло 46167334, витяг сформований державним реєстратором
Рогачко Павлом Олександровичем, Біляївського міськрайонного управління
юстиції в Одеській обл., витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку (кадастровий номер 5121083700:02:001:0222)
від 06.10.2021. Мо НВ-51 17174382021, витяг підготував та надав Дерев'янко
Н.А., відділ у Біляївському районі Головного управління Держгеокадастру в
Одеській обл., довідка про реєстрацію місце проживання осіб у будинку, що
придбавається від 11.08.2021 Мо 306 видана Біляївська міська територіальна
громада, Біляївська міська рада Одеської обл., технічний паспорт на будинок
садибного типу з господарськими будівлями та спорудами буд. Ло 3,
по вул. Шевченко, с. Майори, Одеського району, Одеської обл.,
виданий ПП «ОФІС БТІ»від 10.09.2021 Ме 156/2/2021, інформаційна довідка
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав
власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру
заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого



майна від 09.09.2021 Мо 2739527085, інформаційна довідка з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на
нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон
відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 09.09.2021
Ме 274035876, звіт про незалежну оцінку житлового будинку з надвірними
спорудами, розташованого за адресою: Одеська обл., Одеського району,
с. Майори, вул. Шевченко, буд. 3 від 04.10.2021, виданий Товариством з
обмеженою відповідальністю «Імперіал-777», рецензія на звіт про оцінку
майна (будинку) розташованого за адресою: Одеська обл., Одеського району,
с.  Майори, вул. Шевченко, буд. 3, від 12.10.2021, виданий
«ФОП Аверкіна Н.В.», звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки,
кадастровий номер 5121083700:02:001:0222 від 04.10.2021, сформований
Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперіал-777», рецензія на звіт
про експертну грошову оцінку земельної ділянки, кадастровий номер
5121083700:02:001:0222 від 04.10.2021, сформував експерт, фізична
особа-підприємець Мільчева 3.М., інформація про відкриття рахунку
продавця Біловол Раїси Василівни, який відкритий в АТ «Ощадбанк»
ТВБВ Ле 10015/0597, Ле ША793288450000026205000350361, МФО 328845.

Відповідно до заяви Горейди Людмили Сергіївни від 03.09.2021
вихідний номер Ле 03-20/757 комісією був здійсненний виїзд для обстеження
технічного стану житлового приміщення (житлового будинку) за адресою:
Одеська область, Одеський район, с. Майори, вул. Шевченко, буд. 3.
Складений акт обстеження стану житлового приміщення (будинку)
від 10.09.2021 Мо 8, комісією утвореною відповідно до розпорядження
Одеської районної державної адміністрації Одеської області Ло 40/од-2021
від 24.05.2021. Загальна площа житлового будинку становить 47.4 кв.м,
жила площа 24.10 кв. м., будинок придатний для проживання та відповідає
технічним та санітарним нормам.

Комісія опрацювала наданий пакет документів та дійшла висновку, що
вони відповідають вимогам Порядку та умов надання у 2020 році субвенціїз
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших
форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 Ле 877
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 Ло 515).

ВИРІШИЛИ: погодити придбання житла (будинку та земельної
ділянки кадастровий номер: 5121083700:02:001:0222) Горейді Людмилі
Сергіївні, 01.02.1999 року народження, особи з числа дітей, позбавлених
батьківського піклування, що знаходиться за адресою: Одеська область,
Одеський район, с. Майори, вул. Шевченко, буд. 3 за рахунок коштів
грошової компенсації, передбаченої Порядком та умовами надання у
2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,



будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 15.11.2017 Мо» 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 01.06.2020 Мо 515) у розмірі 384 865, 00 (триста вісімдесят чотиритисячі вісімсот шістдесят п'ять) гривень 00 копійок, що перераховано на
спеціальний рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк» ТВБВ Ло 10015/0414,
Ме ША543288450000026204096443216, МФО 328845.

ГОЛОСУВАЛИ: «за»- одноголосно.

Голова комісії
и Ї Аркадій МКРТИЧЯН

ще Л,Заступник голови комісії АЛ Анна СЕРЕДА

ИЙ0 /

Секретар комісії ХУ,ЯСона АМІРХАНОВА

Члени комісії: 2 Д/ Оксана ВЕРБИЦЬКА

Володимир ХИТРЕНКО

Ігор ТІТОВ

Руслан ЗАГІДУЛІН


