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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 заяви та інші документи Проценка Сергія
Володимировича, який проживає за адресою: с. Гамаліївка, вул. Депутатська,
68, про надання ним згоди його неповнолітньому прийомному сину Оселедцю
Ігорю Миколайовичу, 02.03.2004 року народження, на оформлення довіреності ,
за якою він уповноважить Дерев’янко Олену Валентинівну (паспорт серії МА
№690936, виданий Конотопським МРВ УМВС України в Сумській області
13.08.2004 року), яка зареєстрована за адресою: Сумська область, місто
Конотоп, вул. Лісового, буд. №10, кв. №10, оформити його спадкові права після
смерті батька Оселедця Миколи Івановича, представляти його інтереси в
органах нотаріату, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, в
тому числі в Державній реєстраційній службі України, її структурних
підрозділах, перед державним реєстратором, державним земельним,
кадастровим реєстратором, в інших державних установах, органах місцевої
влади та місцевого самоврядування , відповідному відділі Держгеокадастру чи
будь-якому іншому уповноваженому органі чи організації з питань його
спадкових прав,
виконавчий комітет селищної ради

в и р і ш и в:

1.
Дати дозвіл Проценку Сергію Володимировичу про надання ним
згоди його неповнолітньому прийомному сину Оселедцю Ігорю
Миколайовичу, 02.03.2004 року народження, на оформлення довіреності, за
якою він уповноважить Дерев’янко Олену Валентинівну (паспорт серії МА
№690936, виданий Конотопським МРВ УМВС України в Сумській області
13.08.2004 року), яка зареєстрована за адресою: Сумська область, місто
Конотоп, вул. Лісового, буд. №10, кв. №10, оформити його спадкові права

після смерті батька Оселедця Миколи Івановича, представляти його
інтереси в органах нотаріату, державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно, в тому числі в Державній реєстраційній службі України, її
структурних підрозділах, перед державним реєстратором, державним
земельним, кадастровим реєстратором, в інших державних установах,
органах місцевої влади та місцевого самоврядування , відповідному відділі
Держгеокадастру чи будь-якому іншому уповноваженому органі чи
організації з питань його спадкових прав. При цьому майнові права
неповнолітньої дитини порушені не будуть.
2. Проценку Сергію Володимировичу в місячний термін після реєстрації
права власності на об’єкти нерухомого майна надати опікунській раді при
виконавчому комітеті селищної ради копії нотаріально посвідчених
договорів.
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