
 
 

 

          Конотопська міська рада 

               Виконавчий комітет 

              Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 
від 29.01.2020  №8 

 

Про надання дозволу на укладення 

договору дарування, управління спадщиною 

 
Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 177 Сімейного кодексу України, статей  32,1278, 1285  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 заяви та інші документи: 

Кирієнка Олександра Анатолійовича, який мешкає за адресою: м.Конотоп, 

вул.Деповська, буд.№103, кв.№83, та Кирієнко Ольги Миколаївни, яка мешкає за 

адресою: м.Конотоп, вул.Металістів, буд.№8, кв.№95, про надання дозволу на 

укладення договору  дарування, за яким Кирієнко Тетяна Миколаївна подарує  

належну їй на праві приватної спільної часткової власності 1/3 частину  кв.№83, 

що розташована в житловому будинку №103 по вул.Деповській в м.Конотопі, а 

Кирієнко Олександр Анатолійович набуде право власності на 1/3 частину 

вищезазначеного житла, де зареєстровані малолітні діти Кирієнко Поліна 

Олександрівна, 02.10.2012 року народження,  та  має право  приватної спільної 

часткової власності  на 1/3 частину    житла Кирієнко Кіріл Олександрович, 

26.12.2008 року народження; 

Кошовець Яни Сергіївни та Кошовець Олександра Івановича, які мешкають 

за адресою: м.Конотоп, вул.Вирівська, буд.№27, кв.№45, про надання дозволу на 

укладення договору  дарування від імені малолітньої дитини  Кошовець Анастасії 

Олександрівни, 30.03.2010 року народження, за яким Кошовець Олександр 

Іванович подарує  належну йому на праві приватної власності кв.№45, що 

розташована в житловому будинку №27 по вул.Вирівській в м.Конотопі, а 

Кошовець Анастасія Олександрівна, 30.03.2010 року народження набуде право 

власності на вищезазначене житло; 

Козловської Оксани Миколаївни, яка мешкає за адресою: м.Конотоп, 

вул.Генерала Тхора, буд.№163а, кв.№8,  та Канигіна Романа  Веннадійовича, 

який мешкає за адресою: Чернігівська обл., м.Прилуки, провул.Гірняка, 

буд.№7,  про надання дозволу на укладення договору  дарування, за яким 

Козловська Світлана Олександрівна та Канигіна Марина Миколаївна 

подарують  належні їм на праві приватної спільної часткової власності  по 1/2 

частині  кв.№8, що розташована в житловому будинку №163а по вул.Генерала 

Тхора в м.Конотопі, а Козловська Оксана Миколаївна та  Канигін Роман  
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Веннадійович набудуть право власності по 1/2 частині вищезазначеного житла 

відповідно, де зареєстрована малолітня дитина Канигін Георгій Романович, 

07.05.2018 року народження; 

Лугової Марини Володимирівни, яка мешкає за адресою: м.Конотоп, 

вул.8-го Березня, буд.№20, про надання дозволу на надання нею згоди на 

заключення договору на управління спадщиною після померлого 08.01.2020 

Лугового Владислава Олександровича, на яку мають право її малолітні діти 

Луговий Олександр Владиславович, 16.11.2013 року народження і Луговий 

Даніл Владиславович, 14.06.2019 року народження, між Луговим Олександром 

Петровичем та приватним нотаріусом,  з метою охорони спадкового майна 

вищезазначених дітей, що потребує утримання, догляду, вчинення інших  

фактичних та юридичних дій для підтримки його  в належному стані до 

моменту  отримання Луговим Олександром Владиславовичем, 16.11.2013 року 

народження, і Луговим Данілом Владиславовичем, 14.06.2019 року 

народження, свідоцтв про право на спадщину за законом, 

 
виконком міської ради   в и р і ш и в: 

 

1.Дати дозвіл Кирієнку Олександру Анатолійовичу та Кирієнко Ользі 

Миколаївні на укладення договору  дарування, за яким Кирієнко Тетяна 

Миколаївна подарує  належну їй на праві приватної спільної часткової 

власності 1/3 частину  кв.№83, що розташована в житловому будинку №103 по 

вул.Деповській в м.Конотопі, а Кирієнко Олександр Анатолійович набуде право 

власності на 1/3 частину вищезазначеного житла, де зареєстровані малолітні 

діти Кирієнко Поліна Олександрівна, 02.10.2012 року народження,  та  має 

право право  приватної спільної часткової  власності на 1/3 частину    житла 

Кирієнко Кіріл Олександрович, 26.12.2008 року народження. При  цьому 

майнові права малолітніх дітей порушені не будуть. 

2.Дати дозвіл Кошовець Яні Сергіївні та Кошовець Олександру  

Івановичу на укладення договору  дарування від імені малолітньої дитини  

Кошовець Анастасії Олександрівни, 30.03.2010 року народження, за яким 

Кошовець Олександр Іванович подарує  належну йому на праві приватної  

власностікв.№45, що розташована в житловому будинку №27 по вул.Вирівській 

в м.Конотопі, а Кошовець Анастасія Олександрівна, 30.03.2010 року 

народження набуде право власності на вищезазначене житло. При  цьому 

майнові права малолітньої дитини порушені не будуть. 

3.Дати дозвіл Козловській Оксані Миколаївні та Канигіну Роману 

Веннадійовичу на укладення договору  дарування, за яким Козловська Світлана 

Олександрівна та Канигіна Марина Миколаївна подарують  належні їм на праві 

приватної спільної часткової власності  по 1/2 частині  кв.№8, що розташована 

в житловому будинку №163а по вул.Генерала Тхора в м.Конотопі, а Козловська 

Оксана Миколаївна та  Канигін Роман  Веннадійович набудуть право власності 

по 1/2 частині вищезазначеного житла відповідно, де зареєстрована малолітня 
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дитина Канигін Георгій Романович, 07.05.2018 року народження. При  цьому 

майнові права малолітньої дитини порушені не будуть. 

4.Дати дозвіл Луговій Марині Володимирівні на надання нею згоди на 

заключення договору на управління спадщиною після померлого 08.01.2020 

Лугового Владислава Олександровича, на яку мають право її малолітні діти 

Луговий Олександр Владиславович, 16.11.2013 року народження і Луговий 

Даніл Владиславович, 14.06.2019 року народження, між Луговим Олександром 

Петровичем та приватним нотаріусом,  з метою охорони спадкового майна 

вищезазначених дітей, що потребує утримання, догляду, вчинення інших  

фактичних та юридичних дій для підтримки його  в належному стані до 

моменту  отримання Луговим Олександром Владиславовичем, 16.11.2013 року 

народження, і Луговим Данілом Владиславовичем, 14.06.2019 року 

народження, свідоцтв про право на спадщину за законом. При цьому майнові 

права малолітніх дітей порушені не будуть. 

5.Кирієнку Олександру Анатолійовичу, Кирієнко Ользі Миколаївні, 

Кошовець Яні Сергіївні,  Кошовець Олександру  Івановичу, Козловській Оксані 

Миколаївні та Канигіну Роману Веннадійовичу 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 
 


