
                                            
    

  

 
ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                           
 

 

Від 05.09.2022  року   № 111 

 

Про надання  дозволу на вчинення  

правочину відчуження нерухомого  

майна. 

 

 

Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтею 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 

дітей», статтями 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», статтею 32 Цивільного 

кодексу України, статтею 177 Сімейного кодексу України, статтею 11 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», пунктами 66, 67 Порядку провадження органами 

опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня  2008 р. № 866 (із змінами), беручи до 

уваги протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини №8  від 02.09.2022року.  

 

ВИРІШИЛИ: 1. Надати дозвіл  Гресю Олександру Ігоровичу та Карнаух Юлії 

Ігорівні на надання згоди  на вчинення  правочинів їх неповнолітньою донькою (…),(…) 

року народження. 

2. Надати  неповнолітній (…),(…) року народження дозвіл на укладання і підписання 

договору купівлі-продажу щодо придбання на її ім’я: 

- ½ частини житлового будинку №(…) по вул. Лесі Українки в м. Заводське, 

Миргородського району (колишнього Лохвицького), Полтавської області загальною площею 

145,6 кв.м, житловою площею 88,7 кв.м;  

- ½ частини земельних ділянок площею 0,0428 га для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер (…)) та 0,06 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

(…)) по вул. Лесі Українки, (…) в м. Заводське, Миргородського району (колишнього 

Лохвицького), Полтавської області; 

- ½ частини земельної ділянки площею 0,10 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер (…)) по вул. 

Київська (колишня Ватутіна), (…) в м. Заводське, Миргородського району (колишнього 

Лохвицького), Полтавської області. 

 



3. Попередити Греся О.І. та Карнаух Ю.І. про відповідальність за порушення 

чинного законодавства щодо захисту майнових та житлових прав дитини. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову            

Сидоренка В.В.   

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Віталій СИДОРЕНКО   

   

 

Примітка: 

(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу. 

 


	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

