
 

 
          

          Конотопська міська рада 

               Виконавчий комітет 

              Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 
від 04.03.2020  №48 

 

 

Про надання дозволів на укладення договорів 

дарування, купівлі-продажу, про припинення  

права на аліменти 

 

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 177, 190 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 заяви та інші документи: 

ОСОБА1, який мешкає за адресою: АДРЕСА1 та ОСОБА2, яка мешкає за 

адресою: АДРЕСА2, про надання дозволу на укладення договору про 

припинення права на аліменти для дитини ОСОБА3 року народження, у зв’язку 

з передачею  19/100 частин квартири АДРЕСА1, разом з 308/859 частинами 

земельної ділянки,   які належать на праві приватної  спільної часткової 

власності ОСОБА1 у власність малолітній дитині ОСОБА3 року народження; 

 ОСОБА4, яка мешкає за адресою: АДРЕСА4, про надання нею згоди її 

неповнолітній дитині ОСОБА5 року народження,   на укладення договору 

купівлі-продажу,  за яким ОСОБА6 продасть належну їй  на праві  приватної 

власності АДРЕСА5, а ОСОБА5 року народження, набуде право власності на 

вищезазначене житло; 

 ОСОБА7, яка мешкає за адресою: АДРЕСА6, про надання дозволу  на 

укладення договору дарування  від імені малолітньої дитини,  ОСОБА8 року 

народження, за яким  ОСОБА9 подарує гараж АДРЕСА7,  а ОСОБА8 року 

народження, набуде право власності на вищезазначене нерухоме майно разом з 

земельною ділянкою, 
 

виконком міської ради   в и р і ш и в: 

 

1.Дати дозвіл ОСОБА1 та ОСОБА2 на укладення договору про 

припинення права на аліменти для дитини ОСОБА3 року народження, у зв’язку 
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з передачею  19/100 частин квартири АДРЕСА1, разом з 308/859 частинами 

земельної ділянки,   які належать на праві приватної  спільної часткової 

власності ОСОБА1 у власність малолітній дитині ОСОБА3 року 

народженняПри  цьому майнові права малолітньої дитини порушені не будуть. 

2.Дати дозвіл ОСОБА4 на надання нею згоди її неповнолітній дитині 

ОСОБА5 року народження,   на укладення договору купівлі-продажу,  за яким 

ОСОБА6 продасть належну їй  на праві  приватної власності АДРЕСА6, а 

ОСОБА5 року народження, набуде право власності на вищезазначене житло. 

При цьому житлові права неповнолітньої дитини  порушені не будуть. 

3.Дати дозвіл ОСОБА7 на укладення договору дарування  від імені 

малолітньої дитини,  ОСОБА8 року народження, за яким  ОСОБА9 подарує 

гараж АДРЕСА7,  а ОСОБА8 року народження, набуде право власності на 

вищезазначене нерухоме майно разом з земельною ділянкою. 

4.ОСОБА1, ОСОБА2, ОСОБА4, ОСОБА7 в місячний термін після 

реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна надати службі міської 

ради у справах дітей копії нотаріально посвідчених договорів. 

 

 

Міський голова                                                                  Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла  Дем’яненко   6 62 30 
 


