
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Чугуїв № /56^

Про надання дозволу
на

нотаріальне укладання договору 
дарування житлової квартири за 
адресою: вул.

> *

Чугуївський район, Харківська 
область

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 176 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 та

, про надання дозволу на нотаріальне укладання 
договору дарування житлової квартири за адресою: вул.

Чугуївський район, Харківська область, 
від , яка належить йому на

праві власності (свідоцтво про право власності житла, виданого органом 
приватизації житла від 26.01.1999, серія ЯЯЯ
№ 681060 та договору купівлі-продажу частки квартири, посвідченого 
державним нотаріусом Державної нотаріальної контори
Харківської області від 13.06.2006, серія ВСТ № 407748), беручи до уваги те, 
що житлові права дітей: малолітнього ,

року народження, та неповнолітнього 
, року народження, які зареєстровані на

вищевказаній житловій площі не порушуються, враховуючи подання служби у 
справах дітей районної державної адміністрації з відповідними документами, 
рекомендації комісії з питань захисту прав дитини районної державної 
адміністрації (протокол від 31 березня 2017 року № 3), з метою соціального 
захисту прав дітей:

1. Надати дозвіл на нотаріальне
укладання договору дарування житлової квартири за адресою: 
вул. Чугуївський район,
Харківська область, на ім’я
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2. Зобов’язати та
, не порушувати житлові права дітей: малолітнього 

, року народження,
та неповнолітнього , року
народження, під час укладання договору дарування, та надати до служби у 
справах дітей районної державної адміністрації у трьохмісячний термін після 
вчинення правочину копії відповідних документів.

3. Попередити та
про відповідальність за невиконання пункту 2 даного 

розпорядження у визначений термін.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

районної державної адміністрації Волоцкову В.М.

Голова районної державної 
адміністрації ^ ^  М.М. ШОШИН


