
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Чугуїв № ____ о _________

Про надання дозволу
на нотаріальне укладання  

з договору
довічного утримання на житловий  
будинок та земельні ділянки за адресою: 
вул.

Харківська область, 
у зв’язку з тим, що права малолітніх дітей 
не порушуються

Відповідно до статті 12 Закону України «Про основи соціального захисту 
бездомних осіб і безпритульних дітей», статей 6, 23, 39, 41 «Про місцеві 
державні адміністрації», статей 744, 745 Цивільного кодексу України, 
статті 176 Сімейного кодексу України, постанови Кабінету М іністрів України 
від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини» (зі змінами), розглянувши заяви, що 
надійшли до комісії з питань захисту прав дитини районної державної 
адміністрації від та , які
зареєстровані за адресою: вул. ,
Харківська область, про надання дозволу на нотаріальне укладання договору 
довічного утримання дідуся

, який є власником житлового будинку за адресою: вул.
Харківська область, згідно зі свідоцтвом 

про право власності на житловий будинок, виданого на підставі рішення 
виконкому сільської ради від 09.02.1993 за №  10, зареєстрованого
в Чугуївському міжміському бюро технічної інвентаризації від 18.02.1993 
за №  88 та земельних ділянок за вищевказаною адресою (кадастрові номера 
6325483401:00:001:0155, 6325483401:00:001:0156), згідно з державним актом на 
право власності на земельні ділянки, серія та номер: ІІ-ХР №  065482, виданого 
виконавчим комітетом сільської ради народних депутатів
від 12.09.2000 за №  8845, враховуючи, що при вчиненні правочину житлові, 
майнові права та інтереси малолітніх дітей: ,

року народження, та ,
року народження, які зареєстровані та проживають у вище зазначеному 

житловому будинку не порушуються, беручи до уваги рекомендації комісії 
з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації (протокол 
від 29 грудня 2017 року №  14), з метою соціального захисту прав дітей:
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1. Надати дозвіл на нотаріальне укладання
з договору довічного утримання на земельні
ділянки (кадастрові номера 6325483401:00:001:0155, 6325483401:00:001:0156) 
та житловий будинок за адресою: вул.

Харківська область, право користування якими мають малолітні діти:
, року народження, та

року народження.
2. Зобов’язати та ’

не порушувати житлові та майнові права малолітніх дітей:
року народження, та ,

року народження, під час нотаріального укладання договору 
довічного утримання, 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 
в зазначенний термін.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови районної 
держ авної адміністрації В.М . ВОЛОЦКОВА


