
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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Про надання дозволу на придбання 
(купівлю) на ім’я неповнолітньої

*

року народження, яка буде діяти за 
згодою піклувальника, житлової квартири 
за адресою:

Відповідно до статті 12 Закону України «Про основи соціального захисту 
бездомних осіб і безпритульних дітей», статей 6, 23, 39, 41 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», статті 17 Закону України «Про охорону 
дитинства», статті 177 Сімейного кодексу України, постанови Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (зі змінами), розглянувши 
заяви, які надійшли до комісії з питань захисту прав дитини районної державної 
адміністрації від (піклувальника) та неповнолітньої

, року народження, яка буде
діяти за згодою піклувальника, на нотаріальне укладання договору купівлі- 
продажу житлової квартири за адресою:

, яку зобов’язується продати ТОВ «ФАВОРІТ-ТРЕЙДІНГ», на ім’я 
неповнолітньої року
народження, беручи до уваги те, що піклувальник —
надала письмову посвідчену заяву не порушувати житлові права неповнолітньої 
дитини , року народження,
враховуючи подання служби у справах дітей районної державної адміністрації 
з відповідними документами, рекомендації комісії з питань захисту прав дитини 
районної державної адміністрації (протокол від 29 січня 2018 року № 1), 
з метою соціального захисту прав дитини:

1. Надати дозвіл на придбання (купівлю) на ім’я неповнолітньої дитини
, року народження, житлової

квартири за адресою: , та
надати згоду на нотаріальне укладання та підписання неповнолітньою

договору купівлі-продажу житлової 
квартири, яка буде діяти за згодою піклувальника

2. Обов’язки щодо оформлення документів на нотаріальне укладання 
договору купівлі-продажу житлової квартири покласти на піклувальника
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3. Зобов’язати не порушувати житлові
права неповнолітньої , року
народження, під час нотаріального укладання вищевказаного договору та 
надати до служби у справах дітей районної державної адміністрації у 
трьохмісячний термін після вчинення правочину копії відповідних документів.

4. Попередити про відповідальність за 
невиконання пункту 3 даного розпорядження.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови районної державної адміністрації Волоцкову В.М.

Голова районної державної 
адміністрації М.М. ШОШИН


