
 
 

 

          Конотопська міська рада 

               Виконавчий комітет 

              Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 
від 10.01.2020  № 6 
м. Конотоп 

 

Про надання дозволу на укладення договору дарування та визнання 

таким, що втратив чинність п.2 резолютивної частини рішення 

виконавчого комітету Конотопської міської ради від 26.07.2019  № 170 

«Про надання дозволу на укладення договору дарування,  купівлі-продажу, 

поділу майна» 

 

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 177 Сімейного кодексу України, статей  32,1278  Цивільного 

кодексу  України, статей 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», 

пункту 67 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав 

дитини», розглянувши заяву та інші документи: 

Назаренко Тетяни Миколаївни, яка мешкає за адресою: м.Конотоп, 

вул.Висока, буд.№27, кв.№11, та Назаренка Станіслава Петровича, який мешкає 

за адресою: м.Конотоп, вул.Генерала Тхора, буд.№61а, кв.№16, про надання 

дозволу на укладення договору  дарування, за яким Талала Алла Миколаївна 

подарує  належну їй на праві приватної  власності  кв.№11, що розташована в 

житловому будинку №27 по вул.Високій в м.Конотопі, а Назаренко Тетяна 

Миколаївна набуде право власності на вищезазначене житло, де зареєстровані 

неповнолітні діти Назаренко Вікторія Станіславівна, 13.06.2003 року 

народження, та Назаренко Владислава Станіславівна, 17.07.2004 року 

народження; 

Друк Людмили Василівни, яка мешкає за адресою: м.Конотоп, 

вул.Лазаревського, буд.№19,  кв.№30, 

- про визнання таким, що втратив чинність п.2 резолютивної частини  

рішення виконавчого комітету Конотопської міської ради  від 26.07.2019               

№170 «Про надання дозволу на укладення договору дарування,  купівлі-

продажу, поділу майна», 

- про надання нею  згоди її неповнолітньому сину Друк Петру 

Андрійовичу, 18.11.2004 року народження, на укладення договорів купівлі-

продажу, за якими Друк Петро Андрійович, 18.11.2004 року народження, 

продасть належну йому  на праві  приватної спільної часткової власності  1/18 

частину квартири №216, що розташована  в  житловому будинку №44 по  
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вул.Лісового в м.Конотопі,  та за якими Друк Петро Андрійович, 18.11.2004 

року народження, продасть належну йому  на праві  приватної спільної 
часткової власності 1/6 частину житлового будинку №22, що розташований  по  

вул.Пластунській в м.Конотопі, разом з земельною ділянкою (кадастровий номер 

5910400000:01:063:0070), при одночасному укладенні в нотаріальній конторі 

договору дарування, за яким Друк Людмила Василівна подарує належну їй  на 

праві приватної власності квартиру №30, що розташована в житловому  будинку 

№19 по     вул. Лазаревського в  м.Конотопі, а Друк Петро Андрійович, 18.11.2004 

року народження, набуде право власності на  вищезазначене житло, 

 

виконком міської ради   в и р і ш и в: 

 

1.Дати дозвіл Назаренко Тетяні Миколаївні на укладення договору  

дарування, за яким Талала Алла Миколаївна подарує  належну їй на праві 

приватної  власності  кв.№11, що розташована в житловому будинку №27 по 

вул.Високій в м.Конотопі, а Назаренко Тетяна Миколаївна набуде право власності 

на вищезазначене житло, де зареєстровані неповнолітні діти Назаренко Вікторія 

Станіславівна, 13.06.2003 року народження, та Назаренко Владислава 

Станіславівна, 17.07.2004 року народження. При  цьому майнові права 

неповнолітніх дітей порушені не будуть. 

2.Вважати таким, що втратив чинність п.2 резолютивної частини  рішення 

виконавчого комітету Конотопської міської ради  від 26.07.2019  № 170 «Про 

надання дозволу на укладення договору дарування,  купівлі-продажу, поділу 

майна». 

3.Дати дозвіл Друк Людмилі Василівні  на надання нею  згоди її 

неповнолітньому сину Друк Петру Андрійовичу, 18.11.2004 року народження, на 

укладення договорів купівлі-продажу, за якими Друк Петро Андрійович, 

18.11.2004 року народження, продасть належну йому  на праві  приватної спільної 

часткової власності  1/18 частину квартири №216, що розташована  в  житловому 

будинку №44 по  вул.Лісового в м.Конотопі,  та за якими Друк Петро Андрійович, 

18.11.2004 року народження, продасть належну йому  на праві  приватної спільної 

часткової власності 1/6 частину житлового будинку №22, що розташований  по  

вул.Пластунській в м.Конотопі, разом з земельною ділянкою (кадастровий номер 

5910400000:01:063:0070), при одночасному укладенні в нотаріальній конторі 

договору дарування, за яким Друк Людмила Василівна подарує належну їй  на 

праві приватної власності квартиру №30, що розташована в житловому  будинку 

№19 по  вул. Лазаревського в  м.Конотопі, а Друк Петро Андрійович, 18.11.2004 

року народження, набуде право власності на  вищезазначене житло. При цьому 

житлові права неповнолітньої дитини  порушені не будуть. 

4.Назаренко Тетяні Миколаївні, Друк Людмилі Василівні  в місячний термін 

після реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна надати службі міської 

ради у справах дітей копії нотаріально посвідченого договору. 

 

Міський голова                                                                  Артем СЕМЕНІХІН 

 

Алла  Дем’яненко   6 62 30 


